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Sammanfattning 
 
En akties pris påverkas av många olika faktorer. Såväl företagets verksamhet som externa 
faktorer har betydelse för akties utveckling. Denna studie undersöker specifikt huruvida en 
oren revisionsberättelse påverkar priset på aktien. Vår problemformulering lyder: 
 

Påverkas aktiekursen av informationen i ett noterat aktiebolags 
orena revisionsberättelse? 

 
Syftet med vår studie är att redogöra för hur aktiekursen påverkas då ett noterat aktiebolags 
revisor skriver en oren revisionsberättelse. Studien visar också vad som eventuellt kan 
förklara denna påverkan. För att besvara vår problemformulering har vi undersökt de 
aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen som har orena revisionsberättelser. Genom en 
kvantitativ studie har vi sedan studerat om, och i så fall hur, aktiemarknaden påverkas när ett 
bolag offentliggör sin orena revisionsberättelse. 
 
Studien präglas av ett positivistiskt synsätt, med vissa inslag av hermeneutik, då vi utifrån en 
större mängd observationer har undersökt sambandet mellan aktiekurs och en oren 
revisionsberättelse genom att testa våra hypoteser och ge en förklaring till det undersökta. Det 
hermeneutiska inslaget visar sig i den förståelse vi har försökt skapa för att förklara de 
samband som föreligger mellan den orena revisionsberättelsen och aktiekursen. Det deduktiva 
angreppssättet bygger upp vår studie, då vi utgår från en redan befintlig teori.  
 
Bland tidigare genomförda studier finns det både de som hävdar att vad som står i 
revisionsberättelsen har betydelse och påverkar aktiekursen och de som menar att det inte 
spelar någon roll.  
 
Denna studie är genomförd enligt en s.k. event study-modell där vi har beräknat abnormala 
avkastningar och genomfört hypotestest för att undersöka om våra antaganden om att den 
orena revisionsberättelsen har en negativ påverkan på aktiekursen är sanna och signifikanta. 
Vi har även genom att ställa upp diagram där vi gjort skillnad på olika orsaker, branscher, etc. 
försökt se om vi kan få någon förståelse för sambandet mellan den orena revisionsberättelsen 
och aktiekursen.  
 
Vi har ej sett några statistiska bevis för att det faktiskt existerar ett samband mellan en oren 
revisionsberättelse och aktiekursen. Detta hypotestest till trots har vi genom diagrammen 
kunnat se att aktiekursen påverkas olika beroende på innehållet i revisionsberättelsen. Vi kan 
se att anmärkningar och kommentarer som rör värderingar av tillgångar är vadsom har den 
mest negativa effekten på aktiekursen under vår tidsperiod. Studien visar att aktiekursen har 
störst negativ utveckling i bolag som sysslar med konsultverksamhet och att de negativa 
effekterna på aktiekursen är högre om den orena revisionsberättelsen är oväntad. Vi kan även 
se att de bolag som har en anmärkning i sin revisionsberättelse har en kraftigare negativ 
avkastning på sin aktiekurs, än de bolag som har en eller flera kommentarer. Samt att de bolag 
som har fler än en anmärkning har ett kraftigare fall på sin aktiekurs än de bolag som endast 
har en anmärkning.  
 
Vidare verkar det som om att marknaden justerar sig innan revisionsberättelsen blir offentlig. 
Detta tyder på att informationen läcker ut tidigare, eller att informationen ges innan 
tidpunkten för hela revisionsberättelsens offentliggörande.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ges en kort bakgrund som beskriver revisionens problematik och dess effekter. 
Den följs sedan av vår problemformulering och vårt syfte. Kapitlet och fortsätter sedan med 
våra avgränsningar och några begreppsdefinitioner. Slutligen avslutas kapitlet med en 
disposition över uppsatsens resterande delar. 
 

1.1 Ämnesval 

 
Vi har valt att undersöka om det finns något samband mellan orena revisionsberättelser och 
aktiekurser på grundval av att det inte finns så mycket tidigare forskning på området. De 
empiriska undersökningar vi har lyckats hitta inom just detta ämne kommer från 70-, 80- och 
90-talet. Det har gjorts någon enstaka undersökning sedan millennieskiftet men det finns 
ingen som klart visar på hur det ligger till. De flesta undersökningarna är gjorda i Europa, 
dock ej i Sverige. Då det inte är självklart att dra paralleller mellan andra europeiska länders 
aktiemarknad och vår egen inhemska marknad anser vi det vara befogat att undersöka 
sambandet mellan en oren revisionsberättelse och aktiekursen.  
 

1.2 Problembakgrund 
 
Sedan 19831 är det enligt svensk lag obligatoriskt för aktiebolag att genomgå revision. De 
lagar och regler som reglerar hur revisionen skall gå till är omfattande. Revisionen finns för 
att göra det möjligt att kontrollera att bolagen sköts på ett riktigt sätt. Revisionen finns för 
aktiebolagets alla intressenters skull. Ägarna vill veta att bolaget sköts som det skall och att 
det går att lita på dess finansiella rapportering. Detsamma gäller kreditgivare, leverantörer och 
kunder. Revisionen möjliggör att bolagets intressenter kan lita på företaget i fråga och ha 
dessa affärsförbindelser. Utan den revisions som vi har idag skulle risken för alla inblandade 
parter vara högre.   
 
Under det senaste decenniet har redovisnings- och revisionsskandalerna varit många. Ingen 
kan ha missat Enrons dramatiska fall under sent 90-tal som inte bara innebar fallet för Enron 
utan även drog med sig revisionsbyrån Andersen och ifrågasatte huruvida de utfört en bra 
revision. Andersens oberoende och kvalitet i rollen som revisorer har också kritiserats.2 Hur 
detta kan hända är intressant då vi faktiskt har en utbyggd kontroll som ska se till att sådant 
här inte förekommer. Revisorer såväl i USA som i Sverige har som uppgift att granska dessa 
bolag och se till att deras ekonomiska redovisning är korrekt och följer god redovisningssed. 
Skandaler av denna art borde därför inte förekomma.  
 
Det enda officiella dokument som en revisor lämnar efter sig efter en revision är den så 
kallade revisionsberättelsen3. Efter att revisorn har genomfört sitt uppdrag skriver han eller 
hon allt som oftast en ren revisionsberättelse. Den rena revisionsberättelsen innebär att 

                                                
1 www.alltomrevision.se/2006/12/18/bor-revisionsplikten-avskaffas-eller-behallas/ 
2 Finansinspektionen, PM, Enron – lärdomar för finansiell tillsyn? 2002-05-15  
3 FAR förlag, Vad är revision? 2001. Sid. 29 
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revisorn inte har haft något speciellt att anmärka på utan att årsredovisningen följer god 
redovisningssed och väl speglar vad som har hänt under det gångna räkenskapsåret. 
 
I de fall som revisorn har synpunkter på bolagets verksamhet skrivs en oren 
revisionsberättelse där de fel eller brister som funnits framkommer. En oren 
revisionsberättelse tyder på att bolagets rapportering i något avseende inte ger en rättvisande 
bild.4 En oren revisionsberättelse ses som ett tecken för ett eventuellt framtida misslyckande5. 
  
Olika typer av anmärkningar i revisionsberättelsen har olika betydelse för investerare och 
därmed effekter på priset på aktien6. Det har hävdats att den orena revisionsberättelsen 
påverkar både banker och investerare när dessa skall fatta sina beslut7. 
 
På Stockholmsbörsen uppdateras kontinuerligt den aktuella aktiekursen för de börsnoterade 
bolagen. Denna aktiekurs svänger upp och ned och de underliggande faktorerna som påverkar 
kursen är många. Allt som händer i bolaget påverkar (eller kan i alla fall påverka) aktiekursen 
i endera riktningen. Samtidigt kan mycket av det som händer utanför bolaget också påverka 
bolagets värde. Politiska beslut, räntor, internationella marknaden, valutakurser och krig eller 
fred är exempel på sådant som kan inverka på ett bolags aktiekurs som bolaget inte har 
kontroll över.   
 
Det finns många teorier som försöker förklara hur priset på en aktie förändras. Redan på 
sextiotalet presenterades en teori som kallades för Random Walk. Enligt den teorin är 
utvecklingen på en aktie helt oberoende av det historiska priset och dess tidigare utveckling. 
Istället skall aktiepriset utveckling följa ett slumpmässigt mönster.8 Vidare har marknadens 
grad av effektivitet försökt att förklaras. Där pratar man om att marknader kan vara effektiva 
på svag, semistark och stark nivå, där svag innebär att det enbart är det historiska priset som 
påverkar kursens utveckling. På den semistarka nivån har investerarna tillgång till all offentlig 
information och är marknaden effektiv på en stark nivå finns tillgång till samtlig information, 
även den som ej är offentlig.9  
 
Tidigare studier som genomförts har ofta fokuserat på den orena revisionsberättelsens orsaker 
och effekter. Det har då främst handlat om varför de är orena och vilka konsekvenser det har 
fått för bolaget. Det har många gånger handlat om kreditmarknaden och kreditinstitutens 
inställning till dessa bolag. Därför har vi valt att ta den orena revisionsberättelsen vidare till 
ett område som det inte har forskats på lika mycket, nämligen: om det finns något samband 
mellan den orena revisionsberättelsen och bolagets aktiekurs samt hur detta samband i så fall 
ser ut.  
 

                                                
4 Lim Guan Hua, Audit Qualification – What Does It Mean?, Singapore Management Review, 1997, Vol. 19 
Issue 2, sid. 78 
5 Laitinen, Erkki K. Och Teija Laitinen, Qualified Audit Reports in Finland: Evidence From Large Companies. 
European Accounting Review, 1998, Vol. 7 Issue 4, sid. 639 
6 Chow, Chee W., och Steven J. Rice, Qualified Audit Opinions and Share Prices – An Investigation. Auditing, 
1982, Vol. 1 Issue 2, sid. 50 
7 Duréndez Gómez-Guillamón, Antonio, The Usefulness of the Audit Report in Investment and Financing 
Decisions. Managerial Auditing Journal, 2003 Vol. 18 Issue 6/7, sid. 556 
8 Fama, Eugene F., The Behavior of Stock-Market Prices, Journal of Business, Jan 65, Vol 38, Issue 1, s. 34 - 36 
9 Fama, Eugene F., Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work, Vol. 25 Issue 2, s. 414-416 
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Tidigare forskning har visat på att den information som finns i revisionsberättelsen inte har 
något värde för investerare10 och att det inte finns något samband mellan aktiekursen och 
revisionsberättelsen11. Andra studier som genomförts hävdar dock att revisionsberättelsen 
visst har betydelse för investerarna12 och därmed också aktiekursen13. Vi kan alltså se att 
åsikterna går isär när ämnet diskuteras. Den största delen av forskningen på området är 
genomförd på nittiotalet eller tidigare. Aktualiteten på dessa är därför kanske inte den högsta. 
Detta gör det ännu mer intressant att undersöka närmare hur det ser ut på den svenska 
marknaden idag, om revisionsberättelsen och aktiekursen har något samband.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Påverkas aktiekursen av informationen i ett noterat aktiebolags orena revisionsberättelse? 
 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med denna studie är att redogöra för huruvida aktiekursen påverkas då ett noterat 
aktiebolags revisor skriver en oren revisionsberättelse. Vidare vill vi också visa vad som kan 
förklara denna påverkan.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
I vår studie har vi valt att utgå från aktiebolag. De aktiebolag som vi ha fokuserat på är 
publika aktiebolag som alla är noterade vid Stockholmsbörsen. Att vi har valt noterade 
aktiebolag beror på att vi vill titta på eventuella förändringar i aktiepriset vid 
offentliggörandet av en oren revisionsberättelse. Till följd av detta har alla aktiebolagen i vår 
studie en oren revisionsberättelse någon gång under de fyra senaste åren. Anledningen till att 
vi valde fyra år var att Affärsdata endast erbjuder finansiell information om företagen ett 
begränsat antal år tillbaka i tiden. Vi ansåg även att fyra år var en lämplig tidsperiod ur 
aktualitetssynpunkt då vi sedan skulle behöva insamla aktiekursen för respektive bolag, för 
den tidsperiod som offentliggörandet av revisionsberättelsen ägde rum.  
 
Vi har även valt att begränsa vår sökning till bolag som är verksamma i Sverige och noterade 
på Stockholmsbörsen, då mindre tidigare forskning inom Sverige har gjorts inom just detta 
område. Vi anser även att vår studie skulle bli för omfattande om den skulle behandla också 
andra länder eller börser då vår tid är begränsad.  

                                                
10 Pucheta Martínez, María Consuelo; Martínez, Antonio Vico; García Benau, María Antonia. Reactions of the 
Spanish capital market to qualified audit reports. European Accounting Review, 2004, Vol. 13 Issue 4, sid. 707 
11 Chow, Chee W, och Steven J. Rice, s. 50  
12 Duréndez Gómez-Guillamón, Antonio, s.556 
13 Dopuch, N., Holthausen, R., & Leftwich, R. (1986). Abnormal stock returns associated with media disclosures 
of ‘subject-to’ qualified audit opinions. Journal of Accounting and Economics, 8, 93–118 p. 93 
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1.6 Definitioner 

 
Ren revisionsberättelse – En revisionsberättelse som följer standardmallen som finns uppsatt 
för hur en revisionsberättelse skall skrivas. 
 
Oren revisionsberättelse – En revisionsberättelse som inte är ren. 
 
Revisionsberättelse med revisionsanmärkning – En revisionsberättelse med grova 
anmärkningar. 
 
Revisionsberättelse med kommentar – En revisionsberättelse som saknar 
revisionsanmärkning men som innehåller upplysande kommentarer. 
 
Anmärkningar – Med anmärkningar menar vi både revisionsanmärkningar och kommentarer 
till en oren revisionsberättelse.  
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1.7 Disposition 

 
2. Teoretisk metod 
I den teoretiska metoden redogör vi för studiens vetenskapliga förhållningssätt. Inledningsvis 
behandlas vår förförståelse och hur den kan ha kommit att påverka vår studie. Vi presenterar 
våra metodval och studiens perspektiv, för att avslutningsvis behandla insamling av 
sekundärdata och vår kritiska granskning av dessa.  
 
3. Introduktion till Teori 
I introduktionskapitlet ger vi läsaren en inblick i ämnet som studien kretsar kring. Vi redogör 
för revisionen, revisionens intressenter, vad som gäller för offentliggörandet av 
årsredovisningen och revisionsberättelsen samt aktievärdering.  
 
4. Teori 
Vi redogör för de teoretiska delarna som studien bygger på. Kapitlet inleds med teorier som 
behandlar aktiemarknaden och om orena revisionsberättelse, för att avsluta med teorier som 
behandlar sambandet mellan revisionsberättelsen och aktiekursen.  
 
5. Praktisk metod 
Här ger vi en presentation av vår event study, dess struktur och innehåll.  
 
6. Empiri 
I empirin presenteras det material som vi har insamlat under studiens gång. Empirin består av 
två delar. Först redogörs för vår hypotesprövning, för att sedan ge en grafisk sammanställning 
av våra data.  
 
7. Analys 
Här analyseras det empiriska data och sätts i relation till teoridelen. Analysen bygger på 
samma struktur som empirin, där vi först analyserar vårt hypotestest för att sedan ge en 
djupare förklaring till våra diagram.  
 
8. Slutsatser & Diskussion 
Kapitlet börjar med en introduktion av studiens problemformulering och syfte, för att sedan 
presentera de slutsatser som vi har kommit fram till. I slutsatserna svarar vi på den ställda 
problemformuleringen.  
 
9. Sanningskriterier 
I detta kapitel behandlar vi de sanningskriterier som är aktuella i vår studie. Då vi har använt 
oss av en kvantitativ metod redogör vi för de tre sanningskriterierna validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet.  
 
10. Förslag på vidare forskning 
Här ges förslag på vidare forskning inom ämnet.  
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2. Teoretisk Metod   
 
I detta kapitel redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt i studien. Vi behandlar vår 
förförståelse och vår syn på kunskap som studien utgår från. Vidare diskuteras olika typer av 
metodval. Kapitlet avslutas med en redogörelse för insamlingen av sekundära källor och vår 
kritiska granskning av dessa. 
 

2.1 Förförståelse, teoretisk och praktisk 

 
De kunskaper och erfarenheter vi hade innan vi startade med denna studie är vår förförståelse. 
Förförståelsen kan delas in i en teoretisk och en praktisk förförståelse. Teoretisk förförståelse 
innebär erfarenheter som forskaren inhämtat genom läroböcker, föreläsningar etc.14 
Förförståelse finns överallt och påverkas av våra värderingar. Vad vi upplever med våra 
sinnen beror till stor del på vilken förförståelse vi har.15 Vår förförståelse har utvecklats 
genom vår utbildning, bakgrund och erfarenheter16.  
 
Vi har båda läst på civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och revision. Vi 
har genom våra studier därför fått den teoretiska bilden av revisionen, vad revisionen innebär 
och hur den genomförs, samt också viss grundläggande teori om hur aktiemarknaden 
fungerar. Detta utgör vår teoretiska förförståelse. I vårt uppsatsarbete har vår teoretiska 
förförståelse påverkat vårt arbete genom att vi ser revisionsberättelsen som något väldigt 
standardiserat och att allt som avviker från standardmallen har en starkt negativ ton. Vår 
förförståelse är därför att en oren revisionsberättelse borde ha en negativ inverkan på värdet 
på ett bolag och att frågan istället är när, och i vilken omfattning denna värdeförändring sker. 
Om den över huvudtaget är mätbar. Vi har dock genom vårt arbete försökt vara objektiva 
genom vår studie och främst låta resultaten tala för sig själva utan att låta vår egen tro 
påverka.  
 
Praktisk förförståelse innebär personliga erfarenheter, såsom det självupplevda.17 Författarna 
till denna studie saknar någon form av praktisk förförståelse om hur orena revisionsberättelser 
skulle kunna påverka aktiekursen hos noterade aktiebolag. Detta då ingen arbetslivserfarenhet 
inom området revision, och ej heller om aktiemarknaden, finns hos någon av författarna.   
 

                                                
14 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 1993 Lund, Studentlitteratur, s. 76 
15 Thurén, Thorsten. Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB, Stockholm, 1991 sid. 53-59 
16 Johansson Lindfors, s. 25 
17 Ibid. s.76 
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2.2 Kunskapssyn 
 
Inom vetenskapen talar man om två förhållningssätt som förespråkar två helt skilda sätt att 
uppfatta och studera den berörda verkligheten. Dessa två förhållningssätt är positivism och 
hermeneutik.18 Positivismen talar för avbildning och hermeneutiken tolkning. Uppfattningen 
om hur världen görs vetbar, skiljer sig åt mellan forskarna till följd av relationen mellan 
forskaren och det undersökta, relationen mellan helheten och delarna och forskningens 
resultat. 19 
 
Syftet med vår studie har varit att genom en event study undersöka den orena 
revisionsberättelsens påverkan på ett noterat företags aktiekurs. Studien har genomförts med 
hjälp av en kvantitativ metod där vi insamlat statistiskt data för att producera ett statistiskt 
resultat. Vi har i denna studie använt oss av två olika tillvägagångssätt. Först har vi genom ett 
hypotestest undersökt om den orena revisionsberättelsen påverkar aktiekursen. Detta har vi 
gjort genom att ställa upp hypoteser och sedan testa om dessa stämmer överens med vår 
empiriska verklighet. Till detta har vi använt en större mängd observationer för att om möjligt 
kunna dra generaliserande slutsatser. Inom positivismen vill man titta på samband och ge 
förklaring20, vilket stämmer överens med vår studie då vi avser att titta på sambandet mellan 
aktiekurs och en oren revisionsberättelse genom att testa våra hypoteser och ge en förklaring 
till det undersökta.  
 
Efter att vi genomfört vårt hypotestest har vi på olika sätt grupperat våra data för att kunna 
tolka och förstå de eventuella sambanden, för att sedan kunna ge en djupare förklaring. Detta 
ger ett inslag av hermeneutik i vår positivistiska kunskapssyn. Hade avsikten med vår studie 
enbart varit att tolka och ge en förståelse hade vi författare istället varit renodlade 
hermeneutiker.21 
 
När det gäller vår studie försöker vi genom vårt hypotestest att ha en objektiv relation till det 
undersökta. Detta innebär att vi har ett utifrånperspektiv22 till det undersökta där vår 
förförståelse inte skall påverka resultatet av forskningen. Kunskapen som vi här eftersträvar är 
sann kunskap där resultatet alltid blir detsamma oberoende av vem som utför studien.23 Den 
positivistiska kunskapssynen betonar vikten av att forskaren hålls fri från 
undersökningsobjektet, vilket ger skäl för vårt val av kunskapssyn. När vi sedan har försökt 
att tolka och förstå våra data är vår relation av en mer subjektiv karaktär, då vår tolkning utgår 
från oss själva och våra värderingar och kunskaper, vilket ger vår studie inslag av 
hermeneutik.  
 
 

                                                
18 Patel, Runa, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991 s.23 
19 Johansson-Lindfors, s. 44-45 
20 Johansson Lindfors, s.46 
21 Patel, s.26 
22 Thurén, s. 15 
23 Patel Runa, s.24 
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2.3 Angreppssätt 

 
Hur man som forskare skall närma sig den empiriska verkligheten är i många fall inte helt 
okomplicerat och bestäms av den kunskapssyn som präglar studien och det aktuella 
forskningsproblemet. Inom vetenskapliga sammanhang används begreppen deduktion och 
induktion som två alternativa angreppssätt varmed forskaren kan närma sig den verklighet 
som blir föremål för forskning.24 
 
Då vårt problem utgår från redan befintliga teorier bygger vår studie på det deduktiva 
angreppssättet. Vi har utgått från teorier om vad som avspeglas i priset på aktiemarknaden för 
att sedan ställa upp hypoteser som vi prövat empiriskt. Vår teori har fått bestämma vilken 
information vi har insamlat och hur vi sedan har valt att tolka den här informationen. Även 
hur vi väljer att relatera resultatet har bestämts utifrån vår teori. Syftet med studien är att 
undersöka vilken påverkan orena revisionsberättelser har på aktiekursen. Utifrån de 
antaganden vi gjort har vi ställt upp hypoteser för att se om och hur aktiemarknaden anpassar 
sig till ny information.25 Genom vår hypotes vill vi avbilda verkligheten och genom vår 
empiriska prövning avgöra om vår teori är sann. Att vår studie till viss del följer den 
positivistiska kunskapssynen motiverar vårt val av angreppssätt, då det deduktiva arbetssättet 
är ett vanligt angreppssätt bland forskare som strävar efter att kunna ge en förklaring av det 
undersökta26. 
 
Hade vår studie istället utgått från ett induktivt angreppssätt, hade studien börjat med 
insamlingen av det empiriska materialet. Utifrån detta empiriska material hade vi sedan byggt 
upp vår teori. Detta angreppssätt är vanligt bland hermeneutiker som strävar efter att skapa 
djup förståelse och nya teorier. 27 Vårt syfte med denna studie är dock inte att försöka skapa 
nya teorier. Vi avser med denna studie att testa befintliga teorier för att se om dessa stämmer 
överens med vår studerade verklighet 
 

2.4 Perspektiv 

 
Alla människor har olika sätt att se på sin tillvaro. Beroende på hur vi väljer att se saker och 
ting använder vi oss av olika perspektiv. Genom att byta perspektiv kan vi se saker på olika 
sätt. Som forskare är det viktigt att man klargör vilket perspektiv man valt att använda i 
studien så att man ser problem och frågeställningar på rätt sätt. 28  
 
När vi i denna studie undersöker huruvida noterade aktiebolag påverkas av en oren 
revisionsberättelse har vi lagt fokus på investerarens perspektiv. Det finns många andra som 
också kan tänkas påverkas av att ett bolag får en oren revisionsberättelse, t.ex. kunder eller 
leverantörer, etc. Vi har dock valt att undersöka hur aktiekursen påverkas när ett noterat 
bolags revisor skriver en oren revisionsberättelse. Detta innebär att problemet ses utifrån 
investerarens, eller ägarnas, perspektiv. Detta då vi tycker det är intressant att se om det finns 
                                                
24 Johansson-Lindfors, s. 54 
25 Patel, s. 21 
26 Johansson-Lindfors, s. 56 
27 Ibid. s. 58 
28 Eriksson, Lars Torsten, Wiedersheim-Paul Finn, Att utreda, forska och rapportera, Liber AB, Malmö, 2006, s. 
39 
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något sådant samband men också därför att det gjorts få studier inom just detta område. De 
studier som gjorts är oftast också genomförda långt tillbaka i tiden och mycket har hänt på 
aktiemarknaden sedan dess.  
 

2.5 Val av metod 

 
Huruvida en studie helt igenom är kvantitativ eller kvalitativ beror på både datainsamlingens 
och analysens utseende. Använder sig forskaren av intervjuer av ostrukturerad karaktär och 
utför en analys som är fokuserad på att skapa en förståelse anses studien vara rent kvalitativ. 
En kvantitativ studie består av en mer omfattande datainsamling och en statistisk analys där 
målet i vissa fall är att verifiera eller falsifiera de ställda frågeställningarna.29  
 
Är avsikten att hitta generella samband passar den kvantitativa metod bäst då studien inte görs 
på lika djup nivå som en kvalitativ studie. En kvalitativ studie innebär att man som forskare 
fokuserar på ett fåtal forskningsobjekt och utför djupare studier som bidrar till att forskaren 
får en närmare relation till det som undersöks.30 Vi har i vår studie använt oss av en 
kvantitativ metod. Detta då vi avser att insamla en större mängd data för att öka 
tillförlitligheten till vår studie. Under genomförandet av vår studie har vi en mer distanserad 
relation till det undersökta och vår fokus ligger på att få en bredd i studien och antalet objekt 
som studeras. Vi har dock genom den tolkning vi gjort av vårt empiriska material försökt att 
inte bara presentera en bredd utan att även, till viss del, visa på en djupare förståelse. Vi anser 
dock inte att vår studie är tillräckligt djup för att hävda att den på ett kvalitativt sätt redogör 
för förhållandena mellan en oren revisionsberättelse och aktiemarknaden.  
 
Då vi avser att undersöka hur aktiekursen påverkas av orena revisionsberättelser har vi i vår 
datainsamling inhämtat en större mängd information. Detta för att få en bredd i vår studie och 
tillräckligt med objekt för att kunna se ifall ett samband föreligger mellan aktiekurs och oren 
revisionsberättelse. Vårt mål med studien är i första hand att försöka förklara ett samband, 
men att därefter också försöka ge en inblick i en förståelse för hur dessa samband ser ut.  
 

2.6 Insamling sekundärdata 

 
De källor som forskaren använder sig av i sin forskning kan delas upp i primära och 
sekundära källor. Med primära källor avses material som forskaren insamlar på egen hand och 
som insamlas för första gången, till exempel intervjuer, enkäter eller statistiskt data i någon 
form. Sekundära källor är data som redan insamlats tidigare av andra forskare, för ett annat 
ändamål. Exempel på sekundärkällor är böcker, vetenskapliga artiklar och andra offentliga 
publikationer.31 Sekundära källor behandlas nedan, medan primära källor behandlas i den 
praktiska metoden. 
 
Under vår insamling av sekundära källor har vi använt oss av Umeå universitetsbibliotek för 
att finna relevant företagsekonomisk litteratur och vetenskapliga artiklar, som behandlar vårt 
valda ämnesområde. För att hitta användbara böcker tog vi hjälp av bibliotekets sökkatalog 

                                                
29 Johansson Lindfors, s. 72 - 73 
30 Ibid. s. 72 - 73 
31 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 125 
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Album. När vi sedan sökte efter vetenskapliga artiklar använde vi oss av ”Business Source 
Premier” som är en databas över artiklar publicerade världen över i en stor del av världens 
tidsskrifter. De sökord vi har använt oss av för att i denna databas hitta relevanta artiklar för 
vår studie är främst: 
 

o Market efficiency 
o EMH 
o Qualified audit reports 
o Qualified audit opinions 
o Audit qualification 
o Event Study 

 
Då vissa sökord gav tusentals träffar, fick vi begränsa vår sökning till att bara innefatta träffar 
som gick under kategorin ”peer previewed”. Dessa artiklar är mer erkända och används oftare 
av andra författare. Vi har även i vissa fall valt att avgränsa vår sökning till att endast 
innefatta artiklar som uppnår en viss minimilängd. Detta för att reducera antalet men också 
för att exkludera de artiklar som är skrivna i vanliga tidningar och som inte alltid kan anses 
vara vetenskapliga. Utav de träffar som vi sedan har fått har de artiklar valts ut som verkar 
mest intressanta för vår studie. Det slutliga urvalet har sedan fåtts genom att läsa abstractet i 
artikeln för att kunna bedöma artikelns lämplighet för studien.   
 
De sekundära källor som ingår i studien är vetenskapliga artiklar, företagsekonomiska böcker 
och lagstiftning. Några användbara artiklar i studien är Audit Qualifications and Share Prices: 
Further Evidence av Shevlin och Whittred, Qualified audit opinions in Malta av Farrugia och 
Baldacchino, The Usefulness of the Audit Report in Investment and Financing Decisions av 
Duréndez Gómez-Guillamón, Reactions of the Spanish capital market to qualified audit 
reports av Pucheta och Qualified Audit Opinions and Share Prices – An Investigation av 
Chow and Rice. Några av de böcker som har använts i studien är Campbells The 
econometrics of financial markets och Elton and Grubers Modern portfolio Theory and 
investment analysis. Vi har även använt oss av lagstiftningen när de gäller de krav som gäller 
för revisorn och bolaget vid upprättandet och offentliggörandet av årsredovisningen och 
revisionsberättelsen.  
 
Böcker som behandlar forskningsmetodik har även använts i vår studie. Dessa böcker har vi 
sökt med hjälp av bibliotekets sökkatalog Album. Vissa böcker var för oss kända sedan innan, 
då vi tidigare arbetat med vetenskapsmetodik under vår c-uppsats. Andra böcker hämtade vi 
inspiration till från tidigare studier gjorda vid Umeå universitets företagsekonomiska 
institution. Några av de metodböcker som vi har använt oss av är Att utveckla kunskap, en 
introduktion av Maj-Britt Johansson-Lindfors, Forskningsmetodikens grunder av Patel och 
Davidsson samt En introduktion till forskningsmetodik av Judith Bell.  
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2.7 Val av teorier 

 
De teorier vi valt, har vi valt på grund av att vi tycker att de på ett bra sätt reflekterar vår valda 
problemformulering. Vi har valt teorier som behandlar aktiemarknaden och revisionen. 
Genom valet av teorier har vi försökt, att redan där, få en bild av hur vi kan komma att 
uppfylla vårt syfte.  
 

2.8 Källkritik sekundärdata 
 
Enligt Bell kan den källkritiska granskningen delas upp i en extern och intern granskning. En 
extern granskning handlar om att undersöka om källan är äkta och inte förfalskad, och att den 
ger en sann bild av det som den skildrar. Den interna granskningen handlar istället om att 
besvara frågor som vad säger källan egentligen, är källan fullständig samt vilken typ av källa 
handlar det om? Som källkritiker är det viktigt att man utför någon form av kritisk granskning 
och inte bra godtar källan. 32 
 
De sekundär källor som vi har använt är främst artiklar och böcker. De artiklar som vi har 
använt oss av är artiklar som erkända att vara bättre än andra då de ofta använts av andra 
författare. Dessa har vi funnit genom att i vår sökning endast söka efter artiklar som är ”peer 
previewed”. Flertalet av artiklarna är skrivna utav kända forskare som återkommer ofta med 
publikationer inom ämnesområdet, vilket bidrar till att artiklarnas trovärdighet ökar. Att 
artiklarna är publicerade i kända tidskrifter stärker vårt förtroende till artiklarna. 
 
De metodböcker som vi har använt anses vara tillförlitliga då dessa böcker är kända inom 
metodsammanhang, och väl använda bland forsknings- och uppsatsarbeten. Några 
metodböcker är rekommenderade av den företagsekonomiska institutionen vilket vi anser 
ökar dess pålitlighet.  
 
Viss kritik kan riktas mot de teorier som bygger upp studien, då många är äldre och vissa 
skriva redan på 70-talet. Vi anser dock att dessa är användbara trots att de har några år på 
nacken, då de är de enda som finns skrivna inom vårt ämnesområde. Att vi har valt att 
använda artiklarna baseras även på att innehållet är av bra kvalitet och mycket användbart för 
denna studie. Dessa teorier är fortfarande aktuella och kommenteras regelbundet i andra 
studier.  
  
 

                                                
32 Bell, s. 130-131 
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3. Introduktion till  ämnet  
 
Detta kapitel ger en introduktion till ämnet för att skapa en förståelse för vår studie genom att 
beröra såväl lagstiftning som enklare förklaringar om vad revision är och hur en 
aktiemarknad fungerar. 
 

3.1 Vad är revision?  
 
Revision innebär att ”kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 
förvaltning”.33 Det finns flera typer av revisioner, vanligtvis talar man om intern och extern 
revision, statlig och kommunal revision samt miljörevision. 34 I det här fallet är det den 
externa revisionen som är aktuell, under vilken revisorn kommer in som en extern part och 
granskar företaget.  
 
Revisionen delas ofta in i en redovisningsrevision och en förvaltningsrevision. Den tidigare 
innebär att revisorn granskar företagets årsredovisning och räkenskaper medan den senare 
handlar om granskning av styrelseprotokoll, delårsrapporter och budgetar samt om styrelsen 
och vd har följt aktiebolagslagen.35  
 
Revisionen avslutas med att revisorn avlämnar en revisionsberättelse, vilket också är målet 
med revisionen. Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast tre veckor före 
ordinarie stämma och är normalt den enda rapporten som är offentlig. I revisionsberättelsen 
uttalar sig revisorn om årsredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen, och om 
företaget har fastställt resultat och balansräkning, huruvida styrelsen och vd beviljas 
ansvarsfrihet och om vinsten disponeras enligt förvaltningsberättelsen.36 
 
Revisorn kan antingen lämna en ren eller en oren revisionsberättelse. En ren 
revisionsberättelse innebär att årsredovisningen följer lag och god redovisningssed, och 
därmed saknar anmärkningar av något slag. Medan en oren revisionsberättelse innebär att 
företagets redovisning avviker väsentligt från de standarder som gäller.37 En oren 
revisionsberättelse behöver dock inte betyda att redovisningen är felaktig, utan kan innebära 
att revisorn, på grund av någon anledning, inte kunnat genomföra sin granskning. Eller att 
revisorn under sin revision inte kommit fram till huruvida redovisningen är riktig eller ej.  
 

3.2 Revisionens Intressenter 
 
Ett företag har flertalet intressenter. Revisionen behövs för att företagets intressenter skall 
kunna förlita sig på den finansiella information som företaget lämnar ut och att företaget sköts 
på rätt sätt. Årsredovisningen och revisionsberättelsen fungerar som underlag när företagets 
intressenter fattar beslut rörande företaget och revisorn bidrar till att trovärdigheten om 

                                                
33 Far förlag, Vad är revision?  s. 7 
34 www.pbab.se/fragaosvar.asp#03 
35 Ibid. 
36 Far förlag, Vad är revision? s. 29 
37 Far förlag, Revision - en praktisk beskrivning, 2005 s. 89 
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företaget och dess ekonomiska situation ökar. Nedan ser vi företagets intressenter, som alla på 
grund av olika anledningar är i behov av revision.38 
 
Ägare 
Den enda information ägarna får om bolaget är den information som företagsledningen ger ut 
till dem. Eftersom denna information sedan ligger till grund för de beslut som skall tas är det 
viktigt att informationen är rättvisande, vilket gör att revisorns granskning och bedömning av 
årsredovisningen och företagets verksamhet är betydande för hur ägarna ser på företaget.  
Ägarna är intresserade av hur företagets framtid ser ut när det gäller avkastning på aktien och 
utdelning, samt vilken risk det medföljer att investera i företaget. Ägarna har även 
möjligheten att avgöra huruvida styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller ej.39 
 
Anställda och fack 
Anställningstryggheten ligger till grund för de anställdas intresse av revisionen. Som anställd 
är man beroende av företaget då det är ens arbetsgivare och går företaget bra vittnar det om en 
viss trygghet för den anställda.  
 
Kunder och leverantörer 
Kunderna är intresserade av företaget för att veta ifall de kommer att leverera sina varor om 
kunden betalt i förskott medan leverantörerna vill ha trovärdig information för att kunna 
avgöra om företaget har förmåga att betat sina varor, då många leveranser sker på kredit. 
 
Styrelse och företagsledning 
Styrelsen och företagsledningen använder ofta revisorns som en rådgivare när det gäller 
ekonomiska frågor i företaget då det är bra att få en utomståendes syn på företaget och de 
problem som kan finnas. Revisionen fungerar även som en informationskälla för styrelsen och 
ledningen då den berättar hur det går för företaget.  
 
Konkurrenter 
Information om företaget är av intresse då den ger konkurrenterna en bild av hur det går för 
företaget och vilken strategi företaget använder.  
 
Kreditgivare 
Som kreditgivare vill man veta huruvida företaget har förmågan att betala tillbaka sina lån 
eller ej. Genom att en utomstående part granskar företaget blir säkerheten större att den 
informationen som företaget lämnat ut är korrekt.  
 
Stat och kommun 
Alla företag betalar skatt och andra avgifter, vilket medför att staten och kommunen måste 
kunna lita på företagets redovisning då dessa bygger på företagets redovisning. Korrekt 
information behövs även om företagen då staten i vissa fall bedömer om företaget har rätt till 
någon forma av bidrag eller ej. 
 
Vi har i denna studie valt att koncentrera oss på vilken påverkan revisionsberättelsen har på 
aktiebolagets ägare. Detta då vi avser att undersöka om orena revisionsberättelse påverkar det 
noterade bolagets aktiekurs.  
 

                                                
38 Far förlag, Revision - en praktisk beskrivning, s. 14 
39 Smith, Dag,  Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund, 2006 s. 19 
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3.3 Tidpunkten för offentliggörandet av 
revisionsberättelsen 

 
Bokföringslagen (1999:1078) 6 kapitlet 2 § ”En årsredovisning skall upprättas och 
offentliggöras enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen (1995:1554)”.40 
 
Alla aktiebolag måste hålla en årsstämma där styrelsen skall presentera årsredovisningen och 
revisionsberättelsen för aktieägarna. Aktieägarna skall sedan ta ställning till bl.a. huruvida de 
godkänner dessa dokument eller ej. Enligt Aktiebolagslagen, 7 kap. 10 §, “Inom sex månader 
från utgången av varje räkenskapsår skall aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma där 
styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen” Om bolaget i fråga har 
ett räkenskapsår som följer kalenderåret skall alltså årsstämman hållas senast sista juni.41 
 
Innan årsstämman hålls måste företagsledningen lämna årsredovisningen till revisorerna. 
Enligt Årsredovisningslagen ,8 kap, 2 § “I ett aktiebolag skall årsredovisningen för det 
förflutna räkenskapsåret lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast sex veckor 
före den ordinarie bolagsstämma där årsredovisningen skall behandlas.”42 
 
När revisorerna har fått årsredovisningen och sedan har skrivit sin revisionsberättelse skall 
denna lämnas tillbaka till företagsledningen. Revisionslagen 27 § ”Revisionsberättelsen skall 
lämnas till företagsledningen senast fem och en halv månad efter räkenskapsårets utgång”.43 
Aktiebolagslagen, 9 kap. 28 § ”Revisionsberättelsen skall lämnas till bolagets styrelse senast 
tre veckor före årsstämman.44 
 
Efter att styrelsen har fått in revisionsberättelsen skall denna hållas tillgänglig för alla 
aktieägare i minst två veckor innan årsstämman. Aktiebolagslagen, 7 kap, 25 § ”Styrelsen 
skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller kopior av dessa handlingar 
tillgängliga hos bolaget för aktieägarna under minst två veckor före årsstämman.”45  
 
Efter att årsstämman har fastställt bolagets årsredovisning och dess revisionsberättelse skall 
dessa handlingar sändas till registreringsmyndigheten. Årsredovisningslagen 8 kapitlet 3 § 1 
punkten ”Bestyrkta kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyndigheten 
inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och 
resultaträkningen.”46 
 
När registreringsmyndigheten har fått in alla handlingar från bolaget skall dessa 
offentliggöras. Årsredovisningslagen 8 kapitlet 4 § ”När årsredovisning och 
revisionsberättelse för aktiebolag eller handelsbolag har gett in till registreringsmyndigheten 
skall myndigheten kungöra detta.”47 
 

                                                
40 Bokföringslagen 6 kap 2 §, Sveriges lagar, Thomson fakta AB, 2007 
41 Aktiebolagslagen 7 kap 10 §, Sveriges lagar, Thomson fakta AB, 2007 
42 Årsredovisningslagen 8 kap 2§, Sveriges lagar, Thomson fakta AB, 2007 
43 Revisionslagen 27§, Sveriges lagar, Thomson fakta AB, 2007 
44 Aktiebolagslagen 9 kap 28§, Sveriges lagar, Thomson fakta AB, 2007  
45 Ibid 7 kap 25§. 
46 Årsredovisningslagen 8 kap 3§ 1 p. Sveriges lagar, Thomson fakta AB, 2007 
47 Ibid 8 kap 4 §.  
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Om revisorn lämnar vissa anmärkningar i sin revisionsberättelse skall en kopia av denna 
genast sändas till skatteverket. Revisionslagen 32 a § ”Revisorn skall genast sända en kopia 
av revisionsberättelsen till skatteverket, om revisionsberättelsen innehåller 
 

1. anmärkningar enligt 29 § 
2. uttalanden om att 
- årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om 

årsredovisning,  
- sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning inte 

har lämnats,  
- företaget inte har fullgjort en skyldighet som avses i 30 § 1 – 3. Lag (2003:728)”48 

 
Revisionslagen 29 § ”Om revisorn vid sin granskning har funnit att någon som ingår i 
företagsledningen har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen.”49 
 
Revisionslagen 30 § ”I revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om han har funnit att 
företaget inte har fullgjort sin skyldighet 

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483) 
2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen, 
3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetalningslagen,  
4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1, 1 b och 2 §§ 

skattebetalningslagen. Lag (2002:390)”50 
 
Det ovan nämnda innebär att när revisionsberättelsen blir offentlig till största delen beror på 
när årsstämman hålls. Vi anser att när aktieägarna får möjlighet att ta del av årsredovisningen 
och revisionsberättelsen kan dessa handlingar i praktiken även räknas som offentliga då 
aktieägarna ej har tystnadsplikt. Detta innebär att styrelsen själva kan välja när de vill göra det 
möjligt för aktieägarna att få tillgång till handlingarna. Om de vill släppa dem tidigare är de 
fria att göra så.  
 

3.4 Aktievärdering  
 
Aktiekursen styrs främst av utbud och efterfrågan. Ju fler som vill köpa aktien desto högre 
blir kursen och tvärtom. Långsiktigt sett beror aktiekursen på företagets utveckling. Har 
företaget god lönsamhet och växer bra blir kursen på sikt starkare. Aktiekursen påverkas även 
av utomstående faktorer, såsom hur det ser ut på aktiemarknaden. Aktiemarknaden styrs av ett 
flertal faktorer till exempel konjunkturläge, ränteläge, tillgång på kapital, utveckling på 
utländska börser, politiska beslut och massmedias inverkning. Även introduktioner av nya 
aktier eller nyemissioner påverkar aktiemarknaden.51 
 
 

                                                
48 Revisionslagen 32 a §, Sveriges lagar, Thomson fakta AB, 2007  
49 Ibid, 29 §.  
50 Ibid 30 §. 
51 Hansson, Sigurd, Aktier, optioner, obligationer -  En introduktion, Studentlitteratur, Lund 2005. s. ? 
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4. Teori 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva teorier som berör hur aktiekursen utvecklas och varför. 
Det kommer också att behandla orsaker till varför en revisionsberättelse blir oren och 
tidigare forskning om vilka effekter en oren revisionsberättelse har på aktiekursen. 
 

4.1 Aktiemarknaden 
 

4.1.1 Random Walk Hypothesis (RMH) 

 
1965 presenterade för första gången ”Random Walk”-teorin. Den förklarade hur en akties 
prisutveckling är helt oberoende av dess historiska pris och utveckling.52 Även senare 
forskning har gett stöd för denna teori. Aktiemarknaden följer, åtminstone till viss del, en 
Random walk. Det finns stöd för Random Walk-teorin som en generaliserande förklaring till 
volatiliteten av aktiekurser 53. Det har även gjorts studier som menar att RMH inte håller54. 
Dessa båda studier säger alltså tydligt emot varandra. Att så är fallet kan ha flera olika 
förklaringar. Det kan grunda sig i att de har använt olika metoder för att komma fram till sina 
resultat såväl som att de har undersökt olika marknader. RMH är således både styrkt och 
ifrågasatt. Om RMH helt och fullt kunde förklara aktiemarknadens svängningar ska inte 
revisionsberättelsen ha någon betydelse för aktiekursen.  
 

4.1.2 Efficient Market Hypothesis (EMH) 

 
En perfekt marknad är självklart effektiv, men en marknad behöver inte vara perfekt för att 
vara effektiv. Hypotesen om den effektiva marknaden säger att när ny information kommer 
rättar sig priset på marknaden omedelbart till den nya rätta nivån utan någon tveksamhet. Om 
denna hypotes stämmer skall alltså priset på marknaden alltid vara det rätta och aldrig skjuta 
över eller dyka under denna nivå. 55 Detta skulle i så fall innebära att det ej går att göra stora 
systematiska vinster i spekulationssyfte då priset faktiskt redan, och alltid, är det rätta.  
 

”I en effektiv marknad reflekterar priset all känd information”56 
 
En marknad för en aktie kan inte vara effektiv om bolagets ledning undanhåller viktig 
information. Marknaden kan således endast fungera när all riktig och relevant information 
framförs. Trots detta kan dock en total marknad för alla aktier, t.ex. en börs, vara effektiv 
                                                
52 Fama, Eugene F., The Behavior of Stock-Market Prices,  p 34 - 105 
53 Hasan. Mohammad S., On the Validity of the Random Walk Hypothesis Applied to the Dhaka Stock Exchange, 
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 7 Issue 8, 2004. Sid. 1083 - 1084 
54 Panagiotidis, Theodore, Market Capitalization and Efficiency. Does it Matter? Evidence From the Athens 
Stock Exchange. Applied Financial Economics, 2005, 15 sid. 709, 710 
55 Findlay, M:C:, och E.E. Williams, A Fresh Look At The Efficient Market Hypothesis: HOw The Intellectual 
History Of Finance Encouraged A Real ”Fraud-On-The-Market”, Journal of Post Keynesian Economics, 2000 – 
2001 Vol. 23 Issue 2, sid182 
56 Nagorniak, John J., From Theory to Practice, Financial Analysts Journal, Jul / Aug 2005, Vol. 61 Issue 4, p 
42-46, p. 44 
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även om den innehåller vissa aktier som inte kan anses befinna sig på en effektiv marknad då 
viktig information om dessa bolag undanhålls.57  
 
Det finns tre olika former på vilken en marknad kan vara effektiv. Dessa tre är:58 
 

o Stark form 
o Semistark form 
o Svag form 

 
Med Stark form menas att alla investerare har tillgång till all relevant information och 
aktiepriset bör då helt och fullt spegla det exakta värdet på aktien.59 Om marknaden är 
effektiv på en stark nivå bör detta innebära att marknaden reagerar på en oren 
revisionsberättelse så fort denna information finns60 och redan innan den är offentlig. 
 
Vid Semistark form har alla investerare tillgång till all relevant offentlig information, och 
endast den information som är offentlig är den som avspeglas i aktiens pris.61 Om en oren 
revisionsberättelse faktiskt har en negativ inverkan på aktiekursen skall därför priset på en 
aktie, om marknaden är semistark, sjunka den dag då revisionsberättelsen blir offentlig.  
 
Med Svag form är det endast det historiska priset som ligger som grund för vad priset på 
aktien är i nuläget.62 Om marknaden är effektig på en svag nivå baseras alltså dagens aktiepris 
på de historiska data för aktien.  
 
För både Svag form och Semistark form finns det bevis, men när det handlar om Stark form 
gäller denna bara vissa investerare, de som har tillgång till insiderinformation. De övriga 
investerarna har bara tillgång till den offentliga informationen.63 Då marknaden består av 
både investerare som har tillgång till insiderinformation och de som bara har tillgång till 
offentlig information borde detta betyda att marknaden är effektiv på en nivå som ligger 
någonstans mellan semistark och stark. 
 
Att marknaden skulle vara perfekt och helt och full följa den nya informationen har det många 
gånger argumenterats emot. Empiriska resultat har visat på att aktiemarknaden inte alltid 
justerar sig omedelbart efter att ny information kommer. När bolagen släpper sina 
kvartalsrapporter har det visat sig att aktiekursen inte påverkas till den grad som den borde 
om marknaden hade varit effektiv fullt ut.64 
 
I denna studie utgår vi från att marknaden är semistark och att alla därmed har tillgång till all 
offentlig information. Detta för att vi senare skall kunna ställa upp våra hypoteser och ha ett 
scenario mot vilket vi skall kunna jämföra vårt resultat.   
 

                                                
57 Muir, Dana M., och Cindy A. Schipani, The Use of Efficient Market Hypothesis: Beyond SOX.  Michigan Law 
Review, Jun2007, Vol. 105 Issue 8, p1941-1980, s. 1978, 1979 
58 Fama, Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work, s. 414-416 
59 Ibid. 
60 Findlay, s. 182 
61 Fama, Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work,  s. 414-416 
62 Ibid.  
63 Ibid. 
64 Jones, Charles P., och Robert H. Litzenberger, Quarterly Earnings Reports and Intermediate Stock Price 
Trends. The Journal of Finance, Mar 1970, Vol. 25 Issue 1, p143 – 149,  sid. 147 - 148 
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4.2 Revisionsberättelsen 

 

4.2.1 Den orena revisionsberä tte lsen 

 
När en revisor skriver en oren revisionsberättelse är detta ett meddelande till aktieägarna att 
bolagets räkenskaper i något avseende inte ger en rättvisande bild. De som inte ändrar sina 
räkenskaper för att möta revisorns krav för en ren revisionsberättelse måste således göra detta 
eftersom de anser att resultatet av den redovisning de använt är mer värd än skadan av att få 
en oren revisionsberättelse.65 Värdet på bolaget skall enligt detta vara högre med den felaktiga 
värderingen efter en eventuell justering nedåt av aktievärdet.  
 
Den orena revisionsberättelsen ses av omvärlden som en varningssignal för ett misslyckande. 
Revisionsberättelsen ger en rättvis bild av företagets ekonomiska situation som kan ligga till 
grund för investerares beslut.66 
 
De företag som erhåller en oren revisionsberättelse har generellt en högre riskfaktor än andra 
bolag. De har en högra andel lån i sin rörelse och möjligheterna att betala räntan på dessa lån 
är lägre. Vidare är dessa bolag i stor utsträckning i riskzonen för likviditetsproblem på kort 
sikt.67 
 

4.2.2 Varför blir revisionsberä ttelsen oren?  

 
En tidigare studie visar främst på tre centrala orsaker till att företaget erhåller en oren 
revisionsberättelse. Dessa tre orsaker är limitations on scope, going concern, disagreement 
whit management. Limitations on scope handlar om brister i revisionstekniken som leder till 
att revisorn ej kan lämna en ren revisionsberättelse. Brister i den interna kontrollen, avsaknad 
av korrekt redovisning av kontant försäljning är andra orsaker som faller inom denna 
kategori. Enligt denna studie är limitation on scope den mest vanligt förekommande orsaken 
till att den revisionsberättelse som revisorn lämnar är oren.68  
 
Principen going concern är den näst vanligaste anledningen till att revisionsberättelsen anses 
vara oren. Going concern handlar om antagandet om företagets fortlevnad på en obestämd tid 
framöver, baserat på företagets likviditet och tillgångar. Pga. denna orsak var 18,7 % av 
årsredovisningarna orena. Den tredje orsaken till orena revisionsberättelser är disagreement 
with management, vilken handlar revisorns och ledningens meningsskiljaktigheter gällande 
upprättandet av årsredovisningen. I denna orsak ingick även avsaknad av professionell 
värdering av tillgångarna i företaget samt fel siffror/värden av företagets tillgångar. 15 % av 
samtliga orena revisionsberättelser var enligt studien orena pga. denna orsak.69  
 
En annan studie som utreder aktieägarens inställning till orena revisionsberättelse och 
huruvida orena revisionsberättelser får en negativ påverkan på aktiens värde. Med oren 
                                                
65 Lim Guan Hua, s. 78 
66 Laitinen, Laitinen, sid. 639 
67 Lim Guan Hua  s. 78-79 
68 J, Farrugia och Peter j. Baldacchino, s. 831 
69 Ibid s. 832-833 
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revisionsberättelse åsyftas i studien anmärkning eller kommentar som berör ”the truth and 
fairness” av årsredovisningen. Studien utgår från 117 stycken observationer av orena 
revisionsberättelser, och visar att den vanligaste underliggande orsaken till att revisorn lämnar 
en oren revisionsberättelse är att värdeminskning på byggnader inom företaget inte tagits upp 
till sitt rätta värde. Andra vanligt förekommande orsaker till den orena revisionsberättelsen 
som denna studie visar på är brister i den interna kontrollen, andra värderingsproblem rörande 
företagets tillgångar samt avsaknad av likvida medel.70 
 

4.2.3 Förväntad oren revisionsberä ttelse 

 
Revisionsberättelser som under flera år är orena på grund av samma orsak, anses bara ha en 
påverkan på aktiekursen under det första året. Detta till följd av att samma orsak ej kan anses 
påverka investerarnas bedömning av aktien två år i rad, då investerarna redan under det 
föregående året påverkades av detta är det ingen nyhet.71 Ett bolag som redan föregående år 
hade en revisionsanmärkning som exempelvis ifrågasatte bolagets fortsatta drift har med 
andra ord redan denna information med i sin nuvarande aktiekurs. Oavsett om denna 
information tidigare har påverkat aktiekursen eller ej finns informationen ändå med i 
aktiekursen. Marknaden kommer i detta fall ej att reagera på att revisionsberättelsen är oren 
då denna information redan finns sedan tidigare.  
 

4.3 Sambandet mellan revisionsberättelsen och 
aktiekursen 
 
Företagets intressenter, genom sitt användande av företagets finansiella information, lägger ej 
någon större vikt vid om revisionsberättelsen är oren eller ej. Den information som 
presenteras i revisionsberättelsen är ej av betydelsefull karaktär då intressenternas respons till 
revisionsberättelsen ej skiljer sig åt beroende på om den är oren eller ej. Detta visats i studier 
som utreder vad investerarna förväntar sig av revisionen.72  
 
En studie i Spanien visar däremot att en oren revisionsberättelse innehåller väsentlig 
information och spelar roll för användarna av företagets årsredovisning. Vad som står i 
revisionsberättelsen; huruvida den är ren, oren eller har anmärkningar, har en stor betydelse 
för bankens lånebeslut. Revisionsberättelsens utseende har betydelse i fråga om hur stort 
lånebeloppet ska bli, dock har revisionsberättelsen inte lika stor betydelse för beloppet som 
för själva beslutet. Studier visar även att revisionsberättelsens utseende påverkar investerarna. 
Vidare gör båda dessa grupper, kreditgivare och investerare skillnad på de olika typer av 
anmärkningar som finns. De lägger en större vikt på osäkerheter kring skatter än osäkerheter i 
relationerna med andra bolag. 73 
 
En oren revisionsberättelse påverkar priset på en aktie och orsakar variationer i aktiens 
abnormala avkastning. Detta tillföljd av att en oren revisionsberättelse innehåller och ger 
                                                
70 Ball Ray, Walker R.G and Whitred G.P, Audit Qualifications and Share Prices, Abacus, Jun79, Vol. 15 Issue 
1 s. 27 
71 Ball, Ray, et al. s. 26 
72 Epstein, M. J., & Geiger, M. A. Investor’s view of auditor assurance: Recent evidence of the ‘expectation 
gap’. Journal of Accountancy, 177, Jan 94, 60–66. s. 62 
73 Duréndez Gómez-Guillamón, Antonio, s. 556 
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negativ information om företaget.74 Företag som erhåller en oren revisionsberättelse för första 
gången har en negativ förändring i aktiepriset.75 Studier visar även att en oväntad anmärkning 
i revisionsberättelsen ger upphov till en negativ förändring på aktiemarknaden.76  
 
En tidigare studie säger att ”Qualified audit reports do not provide information value to 
investors”77, vilket betyder att orena revisionsberättelse ej tillhandahåller information som är 
betydelsefull för investerare. Detta borde i så fall innebära att ett av revisionens syften, att 
kvalitetsstämpla företagets redovisning för dess aktieägare, inte uppfylls. 78 Studier säger även 
att, efter att ha exkluderat företag som upprepade gånger haft orena revisionsberättelser samt 
de bolag som befinner sig i ”distress”, att det inte finns några bevis för att en oren 
revisionsberättelse påverkar värdet på det egna kapitalet och därmed börsvärdet.79 Även 
beslut rörande lån och investeringar är oberoende revisionsberättelsens utseende. Dock visar 
studien att den orena revisionsberättelsen fick en negativ effekt på långivares och 
kreditinstituts syn på årsredovisningens trovärdighet.80 
 
Andra studier visar att det inte finnas något tydligt samband mellan den orena 
revisionsberättelsen och aktiekursen.  Dock kan olika typer av anmärkningar i 
revisionsberättelsen har olika effekter. Det som verkar ha störst betydelse för investerarna och 
ger den största negativa effekten verkar vara de anmärkningar som rör tillgångarna i 
balansräkningen och deras värde.81 
 
 

                                                
74 Dopuch, N., Holthausen, R., & Leftwich, R. (1986). s. 93 
75 Frost, C. A. Uncertainty-modified reports and future earnings. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 13, 
1994,  22–35. 
76 Loudder, M. L., Khurana, I. K., Sawyers, R. B., Cordery, C., Johnson, C., Lowe, J., & Wunderle, R.  The 
information content of audit qualifications. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 11, 1992, 69–82. p. 79-80 
77 Pucheta s.707 
78 Ibid s. 708 
79Shevlin, Terry och Greg Whittred, s. 49 
80 Z. Jun Lin, Qingliang Tang, Jason Xiao, An experimental study of users’ responses to qualified 
audit reports in China, Journal of International Accounting, Auditing & Taxation 12 (2003) 1–22 p.13 
81 Chow, Chee W., och Steven J. Rice, s. 50 
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Hypotesprövning 

Val av event och urval 

Abnormal avkastning 

Normal avkastning 

Val av event dag 

Val av event window 

Insamling av primärdata 

Behandling av primärdata 

Bortfall 

Verklig avkastning 

5. Praktisk Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått till väga i genomförandet av denna 
studie. Vi kommer att börja med att beskriva begreppet ’event study’ för att sedan ytterligare 
beskriva vårt praktiska tillvägagångssätt under vår insamling av empirin. 
 

5.1 Event Study 
 
Event study har en lång historia och den första studien som genomförts publicerades i början 
av 1930-talet.82 Event study användes till en början för att undersöka effektiviteten av 
marknaden och hur snabbt aktiepriset tillgodogör sig ny information. Flertalet tidigare studier 
visar på att priset på en aktie reagerar snabbt till följd av att ny information offentliggörs, 
vilket har lett till att man använder sig av event study för att undersöka och bestämma vilken 
typ av information som reflekteras i aktiepriset och huruvida denna reflektion är bra eller 
dålig.83 I vår studie har vi utgått från att markanden är effektiv på en semistark nivå. Detta 
innebär att marknaden har tillgång till all offentlig information och det är bara denna 
information som avspeglas i aktiens pris. En marknad är effektiv, där priset helt och fullt 
speglar tillgänglig information.84 
 
En event study görs enligt Elton et al. i ett antal 
olika steg.85 Vi har i vår studie använt dessa 
steg som utgångspunkt vid utformandet av vår 
egen modell för vår event study. De steg som 
vi har använt oss av och bygger upp vår event 
study presenteras till höge.  
 

 

 

Figur 1. Event study Model86 

                                                
82 Campbell, The econometrics of financial markets, Princton University Press, New Jersey, 1997 s. 149 
83 Elton Edwin J, ruber Martin J, Brown Stephen J, Goetzmann William N, Modern portfolio theory and 
investment analysis, sixth edition, John Wiley & Sons, Inc, s. 423  
84Fama, Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work, s. 414-416  
85 Elton et al. s. 423-425 
86 Fritt efter Elton Modern portfolio theory and investment analysis,  
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5.1.1 Val av event, och urval 

 
Vår event study börjar med att vi definierar vilken händelse som vi skall studera. I vår studie 
väljer vi att undersöka vilken påverkan offentliggörandet av orena revisionsberättelser har på 
aktiekursen i noterade aktiebolag och vilka faktorer som påverkar detta. Efter att man har 
definierat vilken händelse som studien skall undersöka bestämmer man de kriterier som skall 
gälla för studiens urval. Man väljer till exempel vilket land man avser undersöka, vilken 
bransch man ämnar studera eller vilken typ av företag som skall inkluderas i studien. 87 I vår 
studie har vi utgått från ett avsiktligt urval för att bestämma vilka bolag som skall ingå i vår 
studie. Genom att vi använt oss av ett avsiktligt urval, innebär det att vi själva har bestämt 
vilka bolag som skall ingå i studien88. Vårt urval börjar med att vi endast har valt bolag som 
är aktiebolag, då det endast är i dessa bolag som det går att köpa aktier. Vidare har vi även 
endast valt publika bolag. Bland dessa publika aktiebolag har vi sedan valt ut de bolag som ör 
noterade vid Sockholmsbörsen. Detta eftersom vi enbart är intresserade av de bolag som (1) 
är noterade på Stockholmsbörsen samt (2) har orena revisionsberättelser. I vår studie har vi 
bara tagit med de bolag som uppfyller de båda ovan nämnda kriterierna.  
 

5.1.2 Val av event dag 

 
Det andra steget i vår event study är att bestämma den exakta dagen då händelsen äger rum.89  
Vi avser undersöka hur aktiekursen påverkas av orena revisionsberättelse vilket innebär att vi 
är intresserade av den dagen då revisionsberättelsen blir offentlig. Då revisionsberättelsen blir 
offentlig ett par veckor innan årsstämman är det dagen för offentliggörandet som utgör vår 
event dag.  
 
Det finns som vi tidigare nämnt regler för när årsredovisningen och revisionsberättelsen skall 
göras tillgänglig för aktieägarna. För att ta reda på den exakta tidpunkten för offentliggörandet 
har vi vänt oss till de olika bolagens kallelser till sina årsstämmor. Där har de specificerat 
exakt hur och när årsredovisningen och även revisionsberättelsen kommer att finnas 
tillgänglig. Det är detta datum som vi har haft som utgångspunkt för denna studie. Den dag 
som de i sin kallelse skriver att de kommer att göra dessa dokument tillgängliga är den dag vi 
har använt som vårt event. I vissa fall har bolagen gjort dessa handlingar tillgängliga under 
helgdagar. Börsen är under dessa dagar stängd och ingen handel förekommer. Vi har därför i 
dessa fall använt oss av den nästkommande börsdag som den dag då dokumenten 
offentliggjordes. Vi har satt vår event dag till dag nummer elva i vårt event window. 
 

5.1.3 Val av event window 

 
Ett event window är den tidsperiod som händelsen sträcker sig över och under den tid som vi 
avser undersöka händelsen.90 Vår tidsperiod sträcker sig över ett intervall från tio dagar innan 
offentliggörandet till tio dagar efteråt. Detta blir en summa av 21 dagar, där den elfte dagen 
motsvara den dag revisionsberättelsen blir offentlig. Med dagar menas här dagar då 
                                                
87 Campbell s. 151 
88 Johansson Lindfors, s. 98 
89 Elton et al. s. 423 
90 Campbell, s. 150 
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Stockholmsbörsen är öppen och handel är möjlig. Lördagar, söndagar och andra helgdagar är 
ej medtagna. Detta event window sträcker sig således två veckor före och efter 
offentliggörandet vilket vi anser vara ett rimligt fönster för att undersöka revisionsberättelsens 
påverkan. Att göra fönstret större tror vi inte skulle tillföra något då informationen vi söker 
borde återfinnas inom det valda fönstret. Om fönstret gjordes längre finns också risken att 
andra faktorer än vad vi letar efter kommer att påverka resultatet i vår studie.  
 

5.1.4 Insamling av data 

 
För att inhämta det material som vi behövde för att genomföra denna studie och för att se 
huruvida en oren revisionsberättelse kan påverka ett noterat bolags aktiepris var första steget 
att ta reda på vilka bolag som faktiskt har en oren revisionsberättelse. För att få fram denna 
information använde vi oss av Affärsdata och dess sökfunktion. Genom den kunde vi få fram 
en lista på alla publika bolag i Sverige. Därefter valde vi att titta på revisionsanmärkningar för 
de senaste fyra åren och exporterade sedan detta till Microsoft Excel där vi kunde sortera 
dessa bolag och välja ut de bolag som hade orena revisionsberättelser.  
 
Vi jämförde sedan vår lista över aktiebolag med orena revisionsberättelser med en lista över 
alla Sveriges noterade bolag. Listan över Sveriges noterade bolag hämtade vi från Dagens 
industri.  De bolag som fanns med på såväl vår lista som listan för noterade bolag är de bolag 
som är med i denna studie. Detta eftersom vi vill kunna följa en aktiekurs och se vad som 
händer med den då den orena revisionsberättelsen kommer till känna. För de bolag som ej är 
noterade sker handel väldigt sällan och att inhämta sådan information om dessa bolag är 
därför ej rimligt.  
 
Efter att ha inhämtat information om samtliga noterade bolags aktiekurs (den verkliga 
avkastningen) behövde vi något att jämföra dessa mot. Något som vi kan använda för att 
representera den normala avkastningen för den tidsperiod då bolagen offentliggjorde sina 
orena revisionsberättelser. Då urvalet av dessa bolag är från hela Stockholmsbörsen vill vi 
således ha ett jämförelseindex som också representerar hela börsen. Vi valde därför att 
använda oss av OMSPI som är det index som ska spegla hela Stockholmsbörsen. För att 
inhämta de data vi behövde om OMXSPI använde vi oss av OMX:s egen webbplats 
(www.omxgroup.com) där vi kunde söka fram den senaste kursen för varje dag på börsen för 
den period vi behövde.  
 

5.1.5 Bortfall 

 
Vi har haft ett visst bortfall då det inte har varit möjligt att hitta all nödvändig information om 
alla bolag. Det har t.ex. inte varit möjligt att hitta aktiekurserna för vissa bolag långt tillbaka i 
tiden då vi inte har lyckats få tillgång till dessa data. Vidare har det varit svårigheter att 
bestämma den tidpunkt då årsredovisningen släpptes i vissa fall och då detta är ytterst viktigt 
har vi därför inte tagit med det aktuella bolaget i studien. Vårt resultat hade kunnat påverkats 
negativt om vi inte vetat exakt dag för offentliggörandet för några bolag då detta är det 
centrala.  
 
Endast de bolag som fortfarande bedriver verksamhet och som fortfarande är noterade på 
Stockholmsbörsen är med i denna studie. De bolag som har avnoterats och de bolag som har 
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gått omkull är alltså inte med i denna studie. Detta mest av praktiska skäl då det för dessa 
bolag som redan har gått omkull eller avnoteras från börsen är väldigt svårt att inhämta 
information. Det hade dock kunnat vara intressant att ta med även dessa bolag då det för dessa 
kanske finns tydliga indikationer på vad som händer när revisionsberättelsen blir oren. Vi har 
trots detta inte tagit med dem på grund av den praktiska svårigheten för genomförandet.  
 
Det totala bortfallet uppgår till ca 10. Detta bortfall är som ovan nämnts självvalt för att kunna 
få ett mer precist resultat. Det har helt enkelt inte varit möjligt att på ett tillförlitligt sätt kunna 
mäta utfallet för dessa bolag varvid vi valt att exkludera dem ur vår undersökning.  
 

5.1.6 Behandling av data 

 
När insamlingen av all data var klar la vi in det i Excel för bearbetning. Där ställde vi upp 
tabeller från tio börsdagar före offentliggörandet av årsredovisningen till tio dagar efter. Då 
alla bolagen släppt sina årsredovisningar vid olika tidpunkter och år har vi gjort som så att vi 
har satt den dagen som årsredovisningen offentliggörs till dag noll och sedan räknat dagarna 
före och efter. Då har vi sedan lagt dessa data i en tabell där vi jämfört kursförändringen över 
de 21 dagarna, hänsyn har alltså inte tagits till vilket år eller när på året som 
revisionsberättelsen blivit offentlig. I tabellen (Bilaga 1-3) representeras det datum då 
årsredovisningen och revisionsberättelsen offentliggjordes av dag elva.  I tabellen för verklig 
avkastning går det inte att jämföra kursutvecklingen i olika aktier med varandra då marknaden 
som helhet kan ha sett väldigt olika ut vid de olika tidpunkterna som bolagen har.  
 
Efter att ha ställt upp tabellen för aktiekurserna har vi därför gjort en exakt kopia av tabellen 
men istället för att använda aktiernas kursutveckling har vi där börsindexets (OMXSPI) 
utveckling för samma period som för den givna aktien.  
 
Genom att sedan subtrahera den normala avkastningen (börsindexets utveckling) från den 
verkliga avkastningen (aktiekursens utveckling) får vi då en förändring som kan sägas 
representera den abnormala utvecklingen. Denna utveckling är sedan det som har analyserats. 
Vad har hänt med den abnormala kursutvecklingen, hur ser rörelserna ut för de givna dagarna 
och aktierna? Nästa steg i processen är att beräkna den avkastning som avses studeras. 91 

5.1.7 Verklig avkastning (Rit) 

 
Med verklig avkastning menas i denna studie ackumulerad verklig avkastning från dag ett och 
framåt. Verklig avkastning är den faktiska utveckling som den givna aktien haft under den 
tidsperiod som vi använder som vårt event window. Den ackumulerade verkliga avkastningen 
har beräknats utifrån aktiens värde vid tidpunkten för börsens stängning. Den ackumulerade 
verkliga avkastningen för varje dag i perioden har sedan dividerats med stängningskursen för 
dag ett. Detta ger oss då den ackumulerade verkliga avkastningen mellan den observerade 
tidpunkten och dag ett.  
 

Ackumulerad verklig avkastning (Rit) = (slutkursi,t / slutkursi,t=1) – 1 
 
där i är den aktuella aktien och t är den observerade tidpunkten. 

                                                
91 Elton et al. s. 434 
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5.1.8 Normal avkastning (E (Rit)) 

 
Det femte steget innebär att vi kalkylerar den normala avkastningen. Precis som att vi har 
beräknat en ackumulerad verklig avkastning har vi även i denna studie beräknat en 
ackumulerad normal avkastning. Detta innebär den avkastning som skulle vara aktuell ifall 
aktien följde börsens index92. Vi har använt oss av OMXSPI som skall representera den totala 
marknaden på Stockholmsbörsen. Olika författare har olika åsikter om hur detta skall 
beräknas. Vissa menar att hänsyn även måste tas till andra faktorer än enbart ett börsindex. 
Det är dock vanligt att forskare ändå inte gör detta av förenklingsskäl.93 Vi anser inte att det 
skulle tillföra vår modell något om vi tog hänsyn till exempelvis de olika bolagens 
betavärden. Vi anser att vår modell ändå ger en korrekt mätning av de faktiska utfallen och 
har därför valt endast börsens rörelse som vår normala avkastning. Vi gör alltså antagandet att 
alla företag har ett betavärde på 1,0. Formeln som vi har använt för att räkna ut ackumulerad 
normal avkastning ser ut följande.  
 

Ackumulerad normal avkastning (E(Rit) = (slutkursi,t / slutkursi,t=1) – 1 
 
där i är det index som använts och t är den observerade tidpunkten. 
 

5.1.9 Abnormal avkastning (Uit ) 

 
Nästa steg i vår event study är att beräkna den abnormala avkastningen.94 För att få värdet på 
den abnormala avkastningen subtraherar vi den normala avkastningen från den verkliga 
avkastningen. I vår studie har vi beräknat den ackumulerade verkliga avkastningen och den 
ackumulerade normala avkastningen vilket betyder att vi också kommer att beräkna den 
ackumulerade abnormala avkastningen. För att beräkna den ackumulerade abnormala 
avkastningen har vi använt oss av följande formel.95 
 

Uit = Rit – E (Rit) 
 
Där Uit är den ackumulerade abnormala avkastningen för aktie i under tidsperiod t, Rit är den 
ackumulerade verkliga avkastningen för aktien i under tidpunkten t, och E (Rit) är den 
ackumulerade normala avkastningen för aktie i under tidsperiod t.  
 
Genom att beräkna den ackumulerade abnormala avkastningarna ser vi den totala utvecklingen 
från början av vår tidsperiod. Den ackumulerade abnormala avkastningen skall visa aktiens 
värdeutveckling efter att hänsyn tagits till marknadens utveckling. Det vill säga den 
kursutveckling som ej kan förklaras med hjälp av marknaden utan endast av händelser som är 
relaterade till revisionsberättelsens offentliggörande, och som direkt påverkar den aktuella 
aktien.  
 

                                                
92 Campbell s. 151 
93 Elton s. 423 
94 Elton s.425 
95 Pucheta s. 693 
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Normalt kan den abnormala avkastningen uppkomma några dagar före och efter själva 
händelsen i vår studie, offentliggörandet av revisionsberättelsen. Detta är möjligt då det ibland 
kan ta några dagar från händelsen till dess att informationen når fram och marknaden hinner 
reagera. Om det uppkommer före själva händelsen kan detta bero på att tre faktorer.96   
 

1. Informationen släpps redan innan den officiella händelse där nyheten skall 
berättas.  
 
2. Abnormala avkastningar kan vara orsaken till att händelsen senare kommer 
att äga rum, detta är vanligt vid splitar. Det är oftast så att det är de aktier 
som tidigare haft abnormala avkastningar som splitar. Det är alltså abnormala 
orsaken som är orsaken till händelsen.  
 
3. Någon som sitter på informationen läker ut den till marknaden som då 
reagerar innan själva offentliggörandet.  
 

5.1.10 Hypotesprövning 

 
Vi har ställt upp två hypoteser som vi kommer att testa. Med dessa hypoteser vill vi testa om 
den orena revisionsberättelsen har någon effekt på aktiekursen. Genom att genomföra två 
hypotestest vill vi också testa hur effektiv marknaden är. Då vi har gjort antagandet att 
marknaden är semistark, d.v.s. att marknaden har tillgång till all offentlig information borde 
marknaden reagera enligt våra hypoteser.  
 
Om marknaden är effektiv på en semistark nivå borde aktiens abnormala avkastning vara noll 
fram till dess att informationen om den orena revisionsberättelsen blir offentlig. På den dag 
den orena revisionsberättelsen blir offentlig borde aktiekursen sjunka som en följd av att en 
oren revisionsberättelse anses vara något negativt. Det första hypotestestet kommer alltså att 
testa om den abnormala avkastningen är noll fram till offentliggörandet av 
revisionsberättelsen. Hypotestest två kommer sedan att testa om den abnormala avkastningen 
är negativ från offentliggörandet av revisionsberättelsen och tio dagar framåt. 
 
Hypotes 1 
 
H0: Aktiens abnormala avkastning är noll fram till offentliggörandet 
 
Hypotes 2 
 
H0: Aktiens abnormala avkastning sjunker till under noll efter offentliggörandet 

5.2 Uppställning av våra empiriska data 
 
Vi har i denna studie först gjort ett hypotestest, som vi nämnt ovan, för att undersöka om det 
finns något samband mellan den orena revisionsberättelsen och aktiekursen. För att sedan 
försöka förstå och förklara dessa eventuella samband har vi använt oss av en icke statistisk 
                                                
96 Elton, 425 
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metod och istället delat upp de olika företagen i grupper beroende på, bransch, orsaker till 
oren revisionsberättelse etc Genom att dela upp och genomföra vår studie i två delar anser vi 
att vi kan få en bättre bild över effekterna den orena revisionsberättelsen har på aktiekursen.  
 

5.3 Den orena revisionsberättelsens orsaker 

 
För de olika orsakerna till en oren revisionsberättelse har vi kategoriserat alla orsaker som 
funnits i revisionsberättelserna för de noterade bolagen och sedan kategoriserat dessa enligt 
följande. 
 

Going Concern? 
Med Going Concern? menas här de anmärkningar som syftar till 
huruvida bolaget kan fortsätta med sin verksamhet eller ej p.g.a. 
ekonomiska svårigheter 

Eftersläpningar i 
redovisningen 

Den löpande redovisningen har inte alltid gjorts inom rätt tid, bl.a. 
på grund av att bolagen ej haft tillräckligt med resurser på sina 
ekonomiavdelningar 

Ej betalt skatter 
och avgifter i rätt 
tid 

Bolag som vid ett eller flera tillfällen ej betalt skatter eller avgifter 
i rätt tid eller rätt belopp 

Felaktiga eller 
osäkra 
värderingar av 
tillgångar 

Felaktiga eller osäkra värderingar av tillgångar (dotterbolag, 
kundfordringar etc.)  

Fullständig 
revision ej 
genomförd 

Revisorn har ej genomfört en fullständig revision 

Brister i den 
interna 
kontrollen 

Ledningen har på olika sätt inte haft den kontroll över 
verksamheten i bolaget som de borde haft.  

Problematisk 
beroendeställning 
till andra bolag 
vars fortsatta 
drift är ifrågasatt 

Bolaget är beroende av en stor kund vars fortsatta drift är 
ifrågasatt. Skulle detta bolag gå omkull kan det få väldigt negativa 
konsekvenser för bolaget. 

Problem i 
ledningen 

Av okänd anledning har avhopp från ledningen skett, VD och 
styrelseledamot 

 
Figur 2. Kategorisering av den orena revisionsberättelsens orsaker 

 

5.4 Branschindelning 
 
Vi har sammanställt nya tabeller där vi kategoriserat de olika bolagen efter branschtillhörighet 
och de orsaker till varför de fått orena revisionsberättelser. Vid branschtillhörigheten har vi 
använt oss av de vanliga SNI-koderna med vissa förenklingar. Anledningen att vi förenklat är 
att SNI-koderna är så specifika att de delar upp t.ex. tillverkande bolag i flera kategorier 
beroende på vad de tillverkar. Vi har valt att slå ihop dessa bolag till bara en kategori och 
kalla den tillverkning.  
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5.4 Access 

 
All data som vi har använt oss av har vi kunnat hitta på nätet. Dagens Industri och OMX 
Group har databaser på nätet där alla information finns lagrad flera år bakåt i tiden. Det har 
därför varit enkelt att hämta hem dessa data. De enda problem vi har haft är med data som 
varit långt tillbaka i tiden. Där har vi inte alltid kunnat hitta något i dessa databaser då det 
ligger utanför den tid som de sparar dessa data i databasen.  
 

5.5 Källkritik, primära källor 

 
De uppgifter vi har hämtat ifrån affärsdata anser vi vara pålitliga. Vi har dock upptäckt några 
felaktigheter. I något fall menade affärsdata att ett bolags revisionsberättelse hade 
kommentarer, men läser man igenom den ser man tydligt att den är ren. Om detta kan 
förekommer även åt andra hållet, d.v.s. att orena revisionsberättelser i affärsdata har klassats 
som rena har vi i så fall missat observationer. Vi är medvetna om denna risk men tror inte att 
det har påverkat vår studie i endera riktningen.  
 
Då våra data över de olika bolagens aktiekurser är faktiska får dessa data anses vara korrekta 
och väl representera det faktiska utfallet. Vi har för vårt index som fungerar som förväntad, 
eller normal, avkastning använt oss av OMXSPI som täcker in samtliga aktier på 
Stockholmsbörsen. Då detta är ett väldigt brett index kan det eventuellt vara missvisande. 
Genom att välja ett index som bättre representerat t.ex. den bransch som företaget 
representerar hade vi kunnat göra en bättre jämförelse och erhållit en korrektare abnormal 
avkastning. Att välja ett branschindex hade dock resulterat i att vi varit tvungna att välja flera 
olika index för att nå fram till vår abnormala avkastning. Ett branschindex är inte helt korrekt 
det heller och att använda flera olika index anser vi hade komplicerat hela vår modell utan att 
den tillfört något väsentligt.  
 
Vidare har vi också kritiken mot revisionsberättelsen i sig. Vi kan inte veta om den orena 
revisionsberättelsen verkligen borde vara oren eller om en ren borde fått anmärkningar. De 
orena revisionsberättelserna får vi anta är orena då den revisor som skrivit den förmodligen 
funderat både en och två gånger innan han eller hon bestämt sig för att skriva en oren 
berättelse. I alla de fall där det är rena revisionsberättelser är det mycket möjligt att revisorn 
har missat något i sin revision och därför felaktigt skrivit en ren revisionsberättelse. Att 
genomföra en revision är svårt och blir sällan helt perfekt. Av den anledningen är det möjligt 
att bolag som borde varit med i denna studie har missats. Vårt syfte var dock att undersöka 
endast de bolag som fått orena revisionsberättelser, ej inkluderat de som borde ha fått. 
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6. Empiri 
 
Vår empiri är uppbyggd av två delar. Kapitlet inleds med en genomgång av vårt hypotestest 
där vi undersöker huruvida det finns ett samband mellan revisionsberättelsen och 
aktiekursen. Där hypotestestet slutar tar sedan en mer subjektiv bedömning av datamaterialet 
vid där vi utifrån olika diagram försöker skapa en grafisk bild av verkligheten för att förklara 
ett eventuellt samband.  
 

6.1 Hypotesprövning 
 
Hypotes 1 
 
H0: Aktiens abnormala avkastning är noll fram till offentliggörandet 
 
H1 = Ui,2-10 = 0 
 
Hypotes 2 
 
H0: Aktiens abnormala avkastning sjunker till under noll efter offentliggörandet 
 
H1 = Ui,11-21 < 0 
 

6.1.1 Hypotestest 1 

 
I detta första hypotestest ska vi testa om vårt antagande om att aktiens abnormala avkastning 
är noll fram till offentliggörandet av revisionsberättelsen är en trovärdig hypotes.  
 
H0: 

! 

µ
0
 = 0 

 
H1: 

! 

µ
0
 ≠ 0 

 
I detta första hypotestest kommer vi att använda oss av ett tvåsidigt test. Detta eftersom det 
tvåsidiga testet har förkastningsområden i såväl den övre som undre svansen97. Då vi vill att 
den abnormala avkastningen ej skall avvika varken positivt eller negativt från noll för att vi 
ska acceptera vår hypotes använder vi oss av ett tvåsidigt hypotestest. Vi kommer genom att 
använda detta test kunna bestämma om vi skall acceptera eller förkasta vår nollhypotes. För 
att testa detta använder vi oss av följande teststatistika: 
 

 
 
där z är ytan på den graf i en normalfördelning som ligger mellan noll och vår kritiska gräns 
för signifikans. 

! 

x  representerar medelvärdet för våra observationer. 

! 

µ
0
 representerar värdet 

                                                
97 Anderson, David R., Dennis J. Sweeney och Thomas A. Williams, Statistics For Business And Economics, 
2002, South Western, sid. 339 
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uppställt i vår hypotes. 

! 

"  är standardavvikelsen för våra observationer och n är antalet 
observationer.  
 

Dag 2 - 10 
Medelvärde -0,0395 
Standardavvikelse 0,1243 
Antal observationer 234 

 
Medelvärdet här är medelvärdet för samtliga bolag med orena revisionsberättelser och för dag 
2 - 10.  
 
Standardavvikelsen är standardavvikelsen för samtliga bolag med orena revisionsberättelser 
och för dag 2 – 10.  
 

! 

µ
0
 är enligt vår hypotes en abnormal avkastning som är noll.  

 
Då vi använder oss av en signifikansnivå på 

! 

"  = 0,05 och ett tvåsidigt test ger detta oss ett z-
värde på ± 1,96. Detta innebär att om vi genom vårt test får ett värde som understiger -1,96 
eller överstiger 1,96 kan vi förkasta vår nollhypotes. 
 
Genomförande 
 
z = (-0,0395 – 0) / (0,1243/

! 

234) 
 
z = -4,86. Detta understiger vår gräns för signifikans på -1,960 och vi kan därför förkasta vår 
nollhypotes. I vår studie betyder detta att aktiekurserna ej faller inom den slumpmässiga 
gränsen för vad som kan accepteras för normalt. Den abnormala avkastningen är väsentligt 
lägre än vad som vore normalt.  
 
Vi kan genom detta test inte inhämta något stöd för att den abnormala avkastningen håller sig 
till noll fram till dagen för offentliggörandet. 
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6.1.2 Hypotestest 2 

 
I det här, det andra hypotestestet ska vi testa om aktiens abnormala avkastning sjunker till 
under noll efter offentliggörandet av revisionsberättelsen är en trovärdig hypotes.  
 
För att testa denna hypotes där vi endast vill veta om den orena revisionsberättelsen på ett 
negativt sett har påverkat aktiekursen använder vi oss därför av ett enkelsidigt hypotestest.  
 
H0: < 0 
 
H1: ≥ 0 
 

 
 

Dag 11 - 21 
Medelvärde -0,0426 
Standardavvikelse 0,3197 
Antal observationer 286 

 
Medelvärdet är medelvärdet för samtliga observationer för dag 11 – 21.  
 
Standardavvikelsen är standardavvikelsen för samtliga observationer för dag 11 – 21.  
 
Då vi använder oss av en signifikansnivå på 0,05 och ett enkelsidigt test ger detta oss ett z-
värde på ± 1,6e5. Detta innebär att om vi genom vårt test får ett värde som understiger -1,645 
kan vi förkasta vår nollhypotes. 
 
Genomförande 
 
z = (-0,0426 – 0) / (0,3197/

! 

286) 
 
z = -2,2535. Detta understiger vår gräns för signifikans på -1,645 och vi kan därför förkasta 
vår nollhypotes. I vår studie betyder detta att aktiekurserna på den dag för offentliggörandet 
av revisionsberättelsen och tio dagar framåt, på en signifikant nivå, inte kan sägas understiga 
noll.  
 
Vi kan alltså genom denna studie inte visa på några bevis som stödjer påståendet att 
aktiekursen påverkas negativt från den tidpunkt då ett noterat aktiebolag får en oren 
revisionsberättelse och framåt. 
 
Genom att gå vidare med denna studie och ta den förbi statistiken och hypotestester skall vi 
försöka se om vi trots allt kan se några samband. Kommande kapitel kommer alltså att 
försöka förklara den ackumulerade abnormala avkastningen ur en icke statistisk synvinkel.  
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6.2 Empiri, del 2 

 
Av de 922 publika aktiebolag i Sverige som är aktiva är det 131 bolag, 14,2 %, som under det 
senaste fyra räkenskapsåren har orena revisionsberättelser. Dessa bolag är inte bara orena 
under ett år utan under flera år, varför antalet observationer uppgår till 273 st. De flesta av 
dessa observationer, 181 stycken, har enbart kommentarer i sina revisionsberättelser medan 
de resterande 92 observationerna har revisionsanmärkningar. Bland alla dessa 131 bolag med 
orena revisionsberättelser är det sedan endast 17 aktiebolag som är noterade på 
Stockholmsbörsen. Dessa bolag har ibland orena revisionsberättelser under flera år och det 
totala antalet observationer uppgår till 26. Bland dessa 26 observationer är det fem stycken 
som har revisionsanmärkningar, och 21 stycken som endast har kommentarer i 
revisionsberättelsen.  
 
I andra delen av empirin presenteras våra empiriska data grafiskt.  Diagrammen visar på  
 

• Genomsnittlig ackumulerad abnormal avkastning 
• Orsaker till varför revisionsberättelsen är oren 
• Branschtillhörighet 
• Oren revisionsberättelse för första gången 
• Typ av anmärkning 
• Antalet anmärkningar och kommentarer 

 
De följande linjediagrammen i detta kapitel skall utläsas så här: På y-axeln har vi den 
ackumulerade abnormala avkastningen utryckt i procent. På x-axeln har vi tiden, dagarna. 
Med dagar menar vi här ej kalenderdagar. De olika dagarna i dessa diagram innehåller endast 
de olika börsdagarna. Lördagar och söndagar samt helgdagar har inte tagits hänsyn till. De 
punkterna för de olika dagarna i följande diagram är alltså aktiernas slutkurs för den dagen i 
förhållande till det värde de hade den första dagen, dag 1. x-axeln är graderad från 1 till 21. 
Våra data omfattar med andra ord 21 börsdagar. I dessa diagram utgörs den dag då 
revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen offentliggjordes av dag 11. Således 
innehåller alltså diagrammet kursutvecklingarna från tio dagar före offentliggörandet till tio 
dagar efter offentliggörandet. 
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6.2.1 Kursutveckling  

 
Denna graf visar den totala utvecklingen i genomsnitt över de 21 dagarna. För att få fram 
dessa resultat har den ackumulerade börsutvecklingen subtraherats från den ackumulerade 
kursutvecklingen för samtliga aktier. Följande formel har använts: 
 
Uit = Rit – E(Rat) 
 
där Uit är den ackumulerade abnormala avkastningen för aktie i tidsperiod t, Rit är 
ackumulerad verklig avkastningen för aktie i tidsperiod t, och E (Rat) är den ackumulerade 
normala avkastningen (börsens utveckling (OMXSPI)) för tidsperiod t.    
 
Detta har sedan summerats och delats med antalet observationer för att få ett genomsnitt. 
Denna graf representerar alltså summan av alla aktiers ackumulerade utveckling i genomsnitt.  
 

 
 
Figur 3. Genomsnittlig ackumulerad abnormal avkastning  
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Tabell över de noterade bolagen på Stockholmsbörsen som under de senaste fyra åren har haft 
en eller flera orena revisionsberättelser. De bolag som står i fet stil är de som har 
revisionsanmärkningar, övriga bolag har endast kommentarer. Antal anmärkningar syftar till 
hur många olika anmärkningar som återfinns i bolagets revisionsberättelse. Orsak 
representerar helt enkelt på vilka grunder revisorn har tvingats skriva en oren 
revisionsberättelse. 
 

 
Figur 4. Noterade bolag med oren revisionsberättelse  

 

 Antal 
anmärkningar Orsak  

24hPoker Holding AB 2004 1 Going Concern? 
Aqua Terrena International 
AB 2005 3 Going Concern? Eftersläpningar i 

bokföringen, osäkra fordringar 

Aqua Terrena International 
AB 2006 3 

Going Concern? Eftersläpningar i 
bokföringen, felaktiga värderingar av bl.a. 
Kundfordringar och dotterbolag 

Arcam AB 2006 1 Going Concern? 
Biolight International AB 2006 1 Going Concern? 

Bure Equity AB 2005 1 Revisionen ej omfattat styrelsens rapportering 
om intern kontroll 

C.I.S.L. Gruppen AB 2006 2 
Nedskrivning av värde på dotterbolag har ej 
verifierats externt, Ej betalt skatter och 
avgifter i rätt tid,  

Countermine Technologies AB 
2005 2 Eftersläpningar i redovisningen, brister i den 

interna kontrollen 
Countermine Technologies AB 
2006 2 Eftersläpningar i redovisningen, beroende av ett 

intresseföretag vars fortsatta drift är ifrågasatt 
Digital Vision AB 2003 1 Going Concern? 
Digital Vision AB 2004 1 Going Concern? 
Digital Vision AB 2005 1 Going Concern? 
Digital Vision AB 2006 1 Going Concern? 
DQE Designed Quality 
Entertainment AB 2005 1 Going Concern? 

Eastpoint AB 2004 2 Going Concern? VD & styrelseledamot avgått 
av okänd anledning 

Eastpoint AB 2005 1 Going Concern? 
Hebi Health Care AB 2005 1 Ej betalt skatter och avgifter i rätt tid 

Hebi Health Care AB 2006 2 Going Concern? Ej betalat sskatter och avgifter 
i rätt tid.  

Hydropulsor AB 2003 1 Felaktiga värderingar av tillgångar 
Hydropulsor AB 2006 1 Ej betalt skatter och avgifter i rätt tid 
NFO Drives AB 2004 1 Going Concern? 
NFO Drives AB 2005 1 Going Concern? 
SwitchCore AB 2006 1 Going Concern? 
Svithoid Tankers AB 2005 1 Going Concern? 

Technology Nexus AB 2003 1 Redovisning som avviker från 
redovisningsrådets rekommendationer 

TMG International AB 2006 1 Going Concern?  
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6.2.2 Den orena revisionsberä tte lsens orsaker 

 

 
 
Figur 5. Den orena revisionsberättelsens orsaker  
 
I ovanstående diagram visas de orsaker som ligger till grund för att revisionsberättelsen i de 
noterade aktiebolagen anses vara oren. Diagrammet visar hur stor andel den specifika orsaken 
har av det totala antalet orsaker. Diagrammet visar att 52 % av orsakerna till en oren 
revisionsberättelse är just ifrågasättandet av den fortsatta driften. Diagrammet visar alltså inte 
att 52 % av revisionsberättelserna är orena p.g.a. att den fortsatta driften, Going Concern?, är 
osäker. Att detta skiljer sig åt beror på att en revisionsberättelse kan vara oren till följd av 
flera orsaker. Den andel revisionsberättelser som har ifrågasatt fortsatt drift är fler än dessa 52 
%. Orsakerna till att revisorn avlämnar en anmärkning i revisionsberättelsen är flera. I vår 
studie har vi delat in orsakerna i åtta grupper. Dessa åtta grupper är Going concern, 
Eftersläpningar i redovisningen, Ej betalat skatter och avgifter i tid, Felaktiga eller osäkra 
värderingar av tillgångar, Fullständig revision ej genomförd, Brister i den interna kontrollen, 
Problematisk beroendeställning och avslutningsvis Problem i ledningen.  
 
.  
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Presentationen av den abnormala avkastningen i förhållande till orsaker har vi valt att visa i 
två diagram. Detta för att kunna urskilja den ”riktiga” bakomliggande orsaken till att 
revisionsberättelsen är oren. Detta har vi alltså gjort i ett försök att sortera bort den påverkan 
som finns då samma revisionsberättelse innehåller flera fel. Med ”riktig” menar vi i detta fall 
den orsak som har störst påverkan på bolagets aktiekurs. 
 

6.2.2.1 Alla orsaker 

 
Detta diagram visar hur kursutvecklingen har sett ut i förhållande till orsak som ligger till 
grund för den orena revisionsberättelsen. De revisionsberättelser som innehåller flera 
anmärkningar, till exempel ”Going Concern?” och ”Eftersläpningar i redovisningen”, är med i 
båda graferna. 
 

 
 

Figur 6. Orsaker och kursutveckling 
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6.2.2.2 Allvarligaste orsaken 

 
Till skillnad från föregående diagram visar detta endast den största orsaken till varför 
revisionsberättelsen är oren. Varje revisionsberättelse förekommer här bara en gång och då i 
den graf där revisionsberättelsens största fel härrör.  
 
Styrkan i orsakerna har graderats enligt följande skala: 
 

Going Concern? 
Felaktiga eller osäkra värderingar av tillgångar 
Problematisk beroendeställning till andra bolag vars fortsatta drift är ifrågasatt 
Brister i den interna kontrollen 
Fullständig revision ej genomförd 
Ej betalt skatter och avgifter i rätt tid 

 
Denna uppdelning och skalning har vi gjort helt efter eget tycke men vi tycker att den verkar 
rimlig utifrån de data vi har. Tabellen får tydas som så att ”Going Concern?” är den starkaste 
anmärkningen och att därefter kommer de övriga på en andra plats med ”Ej betalt skatter och 
avgifter i rätt tid” sist. Det fanns egentligen inga tveksamheter i graderingen då de bolag som 
hade två anmärkningar eller flera var väldigt lätta att placera. De bolagen hade antingen 
”Going Concern?” eller ”Ej betalt skatter eller avgifter i rätt tid” i sina anmärkningar och 
uppdelningen blev därför enkel. Hade revisionsberättelsen ”Going Concern?” med i sina 
anmärkningar är den med där. Hade den inte det är den med i någon av de andra och de som 
är med i ”Ej betalt skatter och avgifter i rätt tid” hade endast dessa anmärkningar.  
 

 
 
Figur 7. Den allvarligaste orsaken  
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6.2.3 Bransch 

 
Detta diagram visar vilka olika branscher som bolagen är verksamma inom. Bland de 
börsnoterade bolagen som får oren revisionsberättelser har de flesta bolagen (34 %) en 
tillverkande verksamhet. Denna bransch följs sedan av holding- och konsultverksamhet.  
 

 
 
Figur 8. Branschtillhörighet  
 
Följande diagram visar ackumulerad abnormal avkastning i förhållande till bransch. För 
indelningen i branscher har vi använt oss av s.k. SNI-koder. Dessa koder är de normala som 
används när branschindelning görs av svenska företag. Eftersom SNI-koderna är väldigt 
många finns det också väldigt många olika branscher enligt dessa som håller på med 
tillverkning. Om vi hade använt oss av de exakta SNI-koderna och branscherna skulle vi ha 
fått lika många branscher som vi har företag. Därför har vi i denna branschindelning slagit 
ihop de olika typerna inom samma generella område till en bransch. I vår bransch som vi 
kallar tillverkning ingår således många olika typer av tillverkning, allt från framställning av 
mineralvatten till tyngre industri.  
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Figur 9. Ackumulerad abnormal avkastning Bransch  

6.2.4 Förväntad oren revisionsberä ttelse 

 
Denna graf visar den genomsnittliga abnormala avkastningen för de bolag som fått en ren 
revisionsberättelse föregående år. Det är alltså, för den här perioden, första gången de får en 
oren revisionsberättelse. De bolag som flera år i rad har haft orena revisionsberättelser är inte 
med här, om de inte har orena revisionsberättelser av olika anledningar de olika åren. Grafen 
visar på en negativ, nästan linjär, trend.  
 
Till följd av att vissa bolag under fler år haft en oren revisionsberättelse, som under samtliga 
år varit oren på grund av samma orsak, har vi i empirin tagit hänsyn till detta och justerat vårt 
diagram.   
 

 
 
Figur 10. Abnormal avkastning för bolag med  en oren revisionsberättelse för första gången 



Empiri 
 

 
 

 
40 

6.2.5 Typ av anmärkning i revisionsberä ttelsen 

 
I affärsdatas databas, där vi har inhämtat våra data, har de orena revisionsberättelserna delats 
in i olika kategorier. Dessa två kategorier är:98 
 

1. ”Bokslut har revisionsanmärkningar” 
2. ”Ej revisionsanmärkningar, kommentar finns” 

 
Bland våra totalt 26 orena revisionsberättelser är det fem som har revisionsanmärkningar De 
resterande 21 revisionsberättelserna innehåller endast kommentarer. De olika orsakerna till 
kommentarer eller revisionsanmärkning skiljer sig inte så mycket åt. Samma orsak till oren 
revisionsberättelse kan förekomma i båda typerna men om den är av grövre art har den 
klassats som revisionsanmärkning.  
 
De bolag som har revisionsanmärkningar har fått dessa för att de har: en ifrågasatt fortsatt 
drift eller för att deras värderingar av tillgångar är osäkra eller felaktiga.  
 
Detta diagram visar den genomsnittliga abnormala avkastning för de olika kategorierna: De 
som har revisionsanmärkningar, samt de som har kommentarer. Den kategori som påverkas 
mest och som sjunker kraftigt är den som har revisionsanmärkningar. Den kategori som 
endast har kommentarer har et sjunkande aktiepris under de första dagarna men vänder sedan 
uppåt för att sluta på en positiv nivå. 
 
De som har revisionsanmärkningar har alla en abnormal avkastning under perioden på mellan 
-5 och -52 %. Bland de som endast har kommentarer varierar det mellan 160 och -41 %.  
 

 
 
Figur 11. Typ av anmärkning  

                                                
98 Persson, Kerstin, Affärsdata, mailkontakt, 11 september 2007.  
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6.2.6 Antal anmärkningar i revisionsberä ttelsen 

 
Följande diagram visar antalet revisionsanmärkningar och kommentarer i 
revisionsberättelsen. Alla revisionsberättelser i denna studie innehåller mellan 1 och 3 
anmärkningar och kommentarer. Här är hänsyn endast tagen till antalet. Orsak och typ spelar 
här inte in.  
 
Denna tabell visar hur många bolag som har en, två och tre anmärkningar 
 
Antal revisionsberättelser som har en anmärkning 19 
Antal revisionsberättelser som har två anmärkningar 5 
Antal revisionsberättelser som har tre anmärkningar 2 

 
Figur 12. Antal bolag som har en, två eller tre anmärkningar  
 

 
 
Figur 13. Antal revisionsanmärkningar och kommentarer 
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7. Analys 
 
Detta kapitel, precis som det föregående, behandlar först hypotestestet där vi analyserar de 
hypoteser vi testat och fortsätter sedan med en icke statistisk behandling av våra empiriska 
data. Genom att göra en icke statistisk behandling av våra data vill vi försöka ge en djupare 
förklaring till det undersökta. Vi har här försökt att tolka diagrammen för att ge läsaren en 
inblick i vilken effekt orena revisionsberättelse har på aktiekursen.  
 

7.1 Hypotestestet 
 
Våra hypoteser var uppställda utifrån antagandet att marknaden skulle vara effektiv på en 
semistark nivå. Detta innebär för våra hypoteser att marknaden inte skall förändras förens 
revisionsberättelsen har blivit offentlig. 
  
I vårt första hypotestest där vi avsåg undersöka om aktiens abnormala avkastning är noll 
fram till offentliggörandet kunde vi av våra resultat se att vi kan förkasta vår hypotes. Det är 
inte statistiskt bevisat att ett bolag med en oren revisionsberättelse har en aktie vars abnormala 
avkastning är noll. 
  
I vårt andra hypotestest undersökte vi aktiernas abnormala avkastning för att se om den under 
perioden efter offentliggörandet av revisionsberättelsen är negativ. Även i detta hypotestest 
var vi tvungna att förkasta vår hypotes att aktiens abnormala avkastning sjunker till under 
noll efter offentliggörandet. 
  
Vi har alltså genom våra hypotesprövningar ej kunnat finna några statistiska bevis för att 
marknaden anpassar sig till den nya informationen på dagen för offentliggörandet. 
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7.2 Kursutveckling 

 
Med detta diagram vill vi visa en jämförelse mellan vårt empiriska material och hur det ser ut 
enligt teorin. Om marknaden är effektiv på en semistark nivå är det bara offentlig information 
som påverkar priserna på marknaden99. Antagandet görs att ingenting händer på marknaden 
under de 21 dagar vi har studerat förutom att revisionsberättelsen blir offentlig samt att en 
oren revisionsberättelse har en negativ inverkan på priset på marknaden. Antagandet om att 
marknaden står stilla får anses vara orealistiskt men används här ändå för att kunna visa 
skillnaden. Att en oren revisionsberättelse på en marknad som är effektiv på en semistark nivå 
skulle ha en negativ påverkan på priset torde vara rimligt då en oren revisionsberättelse till sin 
natur är en negativ faktor. Givet dessa antaganden borde den abnormala avkastningen vara 
obefintlig fram till dag tio. På den elfte dagen borde den orena revisionsberättelsen direkt 
justera ned priset och sedan ligga kvar på den lägre nivån. Att våra empiriska data skiljer sig 
markant från den teoretiska tanken blir i detta diagram väldigt tydlig. Marknaden verkar 
justera sig nedåt till en lägre nivå redan innan den orena revisionsberättelsen blir offentlig. 
Utvecklingen är inte heller lika stabil som i teorin men det får anses bero på att vårt första 
antagande om att ingenting händer på marknaden under dessa 21 dagar är tämligen orimligt.  
 

 
 
Figur 14. Genomsnittlig ackumulerad abnormal avkastning – teoretiskt och empiriskt 
 
Vad man kan se i graferna är att marknaden har justerat sig innan revisionsberättelsen blir 
offentlig. Detta gäller för nästan samtliga våra observationer. Tittar man på den 
genomsnittliga kursutvecklingen är det väldigt tydligt. Där har kursen redan nått en lägre nivå 
den dag revisionsberättelsen blir offentlig. Detta kan visserligen ha flera orsaker men det kan 
också vara en indikation på att marknaden kanske har tillgång till mer än bara offentlig 
information.  Teorin om marknadens effektivitet säger ju att om marknaden är semieffektiv 
reflekterar priset all offentlig information100. Marknaden får således sägas vara mer effektiv 
än vad som gäller under semistark form. Då marknaden inte är helt perfekt får den alltså sägas 

                                                
99 Fama, Efficient Capital Markets - A Review of theory and empirical work. S. 414-416 
100 Ibid. 
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ligga någonstans där emellan. Detta tyder på att marknaden har tillgång till mer information 
än bara den som är offentlig, men marknaden är fortfarande inte perfekt. 
 
Att marknaden reagerar innan informationen blir offentlig kan bero på tre faktorer, (1) 
informationen släpps innan händelsen, (2) abnormala avkastningen är orsaken och händelsen 
är effekten, (3) informationen har läkt ut.101 I vår studie kan vi utesluta faktor nummer två. 
Att marknaden verkar reagera innan händelsen får anses bero på de två andra faktorerna, att 
informationen att revisionsberättelsen är oren antingen meddelas innan revisionsberättelsen 
läggs ut offentligt eller att någon som sitter på denna information läker ut den på marknaden. 
 

7.3 Den orena revisionsberättelsens orsaker 

 
Enligt studien “Audit qualification and share prices” är den vanligaste orsaken till en oren 
revisionsberättelse att företaget inte tagit upp byggnaderna till sitt rätta värde102, medan 
forskarna Farrugia och Baldacchino menar att de vanligast förekommande orsakerna till att 
revisorn lämnar en oren revisionsberättelse är brister i den interna kontrollen, brister i 
revisionsteknik samt brister i den redovisningen av kontant försäljning.103 Dessa två studier 
skiljer sig båda från vår studie som visar att den vanligast förekommande orsaken till att 
företaget erhöll en oren revisionsberättelse var att företagets fortsatta drift inte kunde 
säkerställas. Hela 52 % av samtliga orsaker berodde på antagandet om going concern. Dock, 
hade hela 69,2 % av samtliga revisionsberättelser en anmärkning som berodde på att den 
fortsatta driften i företaget inte kunde säkerställas. Detta då flera revisionsberättelser anses 
orena på grund av flera orsaker. Av dessa 69,2 % ansågs 77,8 % vara orena enbart på grund 
av osäkerheter kring företagets drift medan 11,1 % var orena till följd av ytterligare en orsak 
och 11,1 % var orena till följd av ytterligare två orsaker. 
 
Felaktiga eller osäkra värderingar av företagets tillgångar är den näst vanligaste orsaken till 
att revisorn avlämnar en oren revisionsberättelse, medan teorin säger att principen om 
företagets fortlevnad, going concern, är ifrågasatt.104 I vår studie utgör denna orsak 14 % av 
samtliga orsaker. Av alla orena revisionsberättelse var däremot 27,8 % orena till följd av att 
företaget inte värderat sina tillgångar rätt. Av dessa 27,8 % var 40 % orena enbart på grund av 
detta, medan 20 % var orena till följd av ytterligare en orsak och 40 % till följd av tre 
ytterligare orsaker.  
 
De tredje vanligaste förekommande orsakerna enligt Farrugia och Baldacchino´s studie är 
meningsskiljaktigheter mellan revisorn och ledningen vid upprättandet av årsredovisningen 
och ej professionell värdering av företagets tillgångar.105 I vår studie kan vi se att den tredje 
vanligaste orsaken till en oren revisionsberättelse är att företaget ej betalat in skatter och 
avgifter i rätt tid samt eftersläpningar i redovisningen, vilka båda utgör 11 % av samtliga 
orsaker. Vad gäller orsaken skatter och avgifter är 50 % enbart orena på grund av denna orsak 
medan resterande 50 % är orena tillföljd av ytterligare orsak. Ingen av de revisionsberättelser 
som är orena på grunda av eftersläpningar i redovisningen är orena endast på grunda av detta, 

                                                
101 Elton, 425 
102 Ball, Ray et al. s. 23 
103 Farrugia, Baldacchino, s. 823 
104 Ibid. s. 823 
105 Ibid. s. 823 
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utan 50 % är orena till följd av ytterligare en orsak och 50 % till följd av två ytterligare 
orsaker.  
 
Fullständig revision ej genomförd, brister i den interna kontrollen, problematisk beroende 
ställning samt problem i ledningen, är de fyra orsaker som är minst förekommande i en oren 
revisionsberättelse. Dessa orsaker utgör alla vardera 3 % av samtliga orsaker. De företag i vår 
studie som har en oren revisionsberättelse till följd av att fullständig revision ej genomförd 
eller till följd av problem i ledningen, är båda orena enbart till följd av dessa anledningar. De 
revisionsberättelser som istället är orena till följd av brister i den interna kontrollen eller 
problematisk beroende ställning, är utöver dessa orsaker orena på grund av ytterligare en 
orsak.  
 
Studien “Audit qualification and share prices” visar att förutom fel värdering av företagets 
byggnader är andra vanliga orsaker till en oren revisionsberättelse brister i den interna 
kontrollen, problem med värderingen av företagets tillgångar och behov av ytterligare likvida 
medel för att säkerställa företagets fortsatta drift.106 I vår studie kan vi som ovan nämns se att 
den principen om företagets fortsatta drift är den vanligaste orsaken, värderingsproblem är 
den näst vanligaste orsaken och att brister i den interna kontrollen inte är en lika ofta 
förekommande orsak till en oren revisionsberättelse 
 

7.3.1 Den ackumulerade abnormala avkastningen i förhå l lande 

t i ll orsaken til l den orena revisionsberä ttelsen 

 
Varför revisionsberättelsen är oren har stor betydelse för aktiekursens utveckling107. Vi kan se 
att spridningen är stor beroende på om revisionsberättelsen är oren på grund av att tillgångar 
värderats fel eller om den är oren på grund av att det ej genomförts fullständig revision. I 
diagrammet kan vi se att det är de bolag som har osäkra och felaktiga värderingar av sina 
tillgångar som har den största negativa trenden under hela tidsperioden. Denna trend är som 
mest negativ från dag sju för att sedan under resterande tid framåt ligga på en relativt jämn 
nivå. Den orsak som har den positivaste trenden under perioden är om revisionsberättelsen är 
oren på grund av att en fullständig revision ej kunnat genomföras. Denna trend har en svag 
positiv ökning från dag fem.  
 
Om marknaden är semistark skall aktiekursen ändras när informationen blir offentlig108, vilket 
i denna studie innebär dag elva. Tittar vi närmar på dag elva kan vi se att de bolag som har en 
oren revisionsberättelse på grund av brister i den interna kontrollen, problem i ledningen eller 
på grund av att man inte har betalat in skatter och avgifter i tid, har alla en tydlig negativ 
värdeutveckling på sin aktie under denna dag. Denna negativa utveckling följer ytterligare 
några dagar för de bolag som har en oren revisionsberättelse till följd av brister i den interna 
kontrollen medan de andra bolagen får en positiv utveckling redan under nästkommande dag. 
Bland de resterande orsakerna kan vi urskilja en positiv utveckling av bolagens aktiekurs 
under den dag som revisionsberättelsen blir offentlig. 

                                                
106 Ball, Ray et al, p s. 23 
107 Duréndez Gómez-Guillamón, Antonio, s. 556 
108 Fama, Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work, s. 414-416 
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7.3.2 Den ackumulerade abnormala avkastningen i förhå l lande 

t i ll den allvarligaste orsaken ti l l den orena 

revisionsberä ttelsen.  

 
Olika typer av anmärkningar i revisionsberättelsen kan ha olika effekter. Det som har störst 
påverkan är anmärkningar som rör värderingen av bolagets tillgångar109. Vi har satt ”Going 
Concern?” som den allvarligaste formen av anmärkning då ett företag som inte kan fortsätta 
sin verksamhet i praktiken upphör att existera. Dock kan man i våra grafer se att den orsak 
som har haft störst negativ påverkan på aktiekursen under tidsperioden är Felaktiga eller 
osäkra värderingar av tillgångar. Detta kan dock till viss del förklaras av att de 
revisionsberättelser som innehåller frågetecken kring den fortsatta driften i vissa fall inte är 
särskilt allvarlig utan endast rör sig om att mer kapital kan komma att krävas inom en snar 
framtid. De felaktiga värderingarna har dock varit väldigt stora ibland och således haft en stor 
betydelse för hela företagets bokslut. Felaktiga värderingar verkar vara den orsak som har 
störst effekt oavsett om vi räknar på den största orsaken till anmärkning eller om vi slår ihop 
dem när vi ser över hela tidsperioden.  
 
Under dag elva då revisionsberättelsen blir offentlig kan vi dock se att de bolag som har en 
oren revisionsberättelse till följd av felaktiga eller osäkra tillgångar har en svag positiv 
utveckling för att under de nästkommande dagarna fortsätta sin negativa utvecklig. Även 
faktorn problematisk beroendeställning till andra bolag har just under dag elva en svag 
positiv utveckling för att sedan från den tolfte dagen ha en negativ utveckling på aktiekursen. 
Tittar vi närmare på dag elva ser vi att den starkaste negativa utvecklingen under dagen sker 
bland de revisionsberättelser som är orena på grunda av att företaget inte betalat in skatter och 
avgifter i rätt tid. Denna avkastning har ett fall på närmare 5 % under dagen för att sedan 
under de följande dagarna övergå till att ha en positiv utveckling. Även brister i den interna 
kontrollen har under offentliggörandet en svag negativ utveckling, medan vi kan se en positiv 
utveckling bland de resterande orsakerna under tiden för offentliggörandet av 
revisionsberättelsen.  
 

7.4 Bransch 
 
I diagrammet som visar den ackumulerade abnormala avkastningen i förhållande till bransch 
kan vi se att de bolag som sysslar med konsultverksamhet har den starkaste negativa 
utvecklingen av den abnormala avkastningen under tidsperioden. Denna negativa trend börjar 
dock tidigare än den dag då revisionsberättelsen offentliggörs och håller sig rätt så stabil 
under de resterande dagarna med ett litet fall under dag elva.  Inom holdingverksamhet kan vi 
se en rätt tydlig negativ utveckling på avkastningen under dagen för offentliggörandet av 
revisionsberättelsen för att sedan under dag tolv får en minskad negativ utveckling. Något 
som kan tyda på att aktien återhämtat sig från den negativa informationen redan under 
nästkommande dag.  
 
Inom vissa branscher kan vi urskilja en positiv trend. Inom branschen forskning och 
utveckling kan vi se att den ackumulerade abnormala avkastningen är positiv under större 
delen av de 21 dagarna. Trots den positiva trenden kan vi se att från offentliggörande av 
                                                
109 Chow, Chee W., och Steven J. Rice, s. 50 
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revisionsberättelsen och några dagar framåt är trenden nedgående för att sedan från dag 17 
vända och bli positiv igen. Att vi kan se en negativ trend redan innan dag elva, kanske kan 
förklaras med att marknaden får tillgång till informationen i revisionsberättelsen redan innan 
den blir offentlig.  
 
Tillverkning, den mest representerade branschen, har från och med dag elva en stark positiv 
utveckling under några dagar framåt för att sedan sjunka mer än tio procent under fyra dagar 
för att sedan bli positiv igen. Att denna positiva trend är så pass stark under dessa dagar efter 
offentliggörandet beror främst på att Digital Vision värderades till mer än 200 % av det värde 
företaget hade vid ingången av tidsperioden under år 2004. Tittar vi på branschen handel ser 
vi under dag elva en positiv utveckling för att sedan under dag tolv få en negativ utveckling 
som håller i sig under några dager. Branscherna värdepapper och sjöfart har båda en positiv 
utveckling under dag elva och några dagar framåt och håller en rätt stabil nivå under hela 
perioden, vilket inte tyder på att den orena revisionsberättelsen inom dessa branscher får 
aktiekursen att falla nämnvärt.  
 

7.5 Förväntad oren revisionsberättelse 

 
Om ett bolags revisionsberättelse detta år är oren av samma orsak som föregående år anses 
inte detta tillföra någon ny information och därför skall inte heller aktiekursen påverkas i den 
grad som den annars skulle ha gjort om det varit första gången revisionsberättelsen hade 
denna anmärkning.110 Då vi i vår empiriska undersökning sorterade bort alla de bolag som 
hade samma typer av anmärkningar och kommentarer flera år i följ och endast använde oss av 
de som fick en oväntad oren revisionsberättelse blev resultatet tydligare än när alla 
revisionsberättelser tas med.  
 
Då vi endast tar med de oväntade orena revisionsberättelserna kan vi se att de i högre grad har 
påverkat aktiekursen negativt för dessa bolag. Här är även trenden tydlig. Aktiekursen för 
dessa bolag sjunker för i stort sett varje dag. Aktiekurserna startar sjunka redan i början av 
vårt event window och fortsätter så till några dagar efter offentliggörandet. Vi kan alltså i 
detta fall se ett negativt samband mellan den orena revisionsberättelsen och aktiekursen.  
 

7.6 Typ av anmärkning i revisionsberättelsen 

 
I diagrammet som visar hur olika aktiekurser har förändrats beroende på om de bara har 
kommentarer i sin revisionsberättelse eller om de har revisionsanmärkningar kan vi se en 
tydlig skillnad. De bolag som bara har kommentarer i revisionsberättelsen har inte påverkats i 
lika stor utsträckning som de som har revisionsanmärkningar. De bolag som har 
revisionsanmärkningar har en genomsnittlig ackumulerad abnormal avkastning som är 
negativ under perioden medan den genomsnittliga ackumulerade abnormala avkastningen i 
det andra fallet är både negativ och positiv.  
 
Tittar vi närmare på vad som händer just under dag elva då revisionsberättelsen blir offentlig, 
kan vi se att de bolag som har kommentarer har en genomsnittlig ackumulerad avkastning 
som ligger runt – 3 %. Utvecklingen under denna dag och några dagar framåt är dock svagt 

                                                
110 Ball, Ray, et al. s. 26 
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positiv för att under dag 15 ligga runt 0. De revisionsberättelser som är orena till följd av en 
revisionsanmärkning har under offentliggörandet en stark negativ abnormal avkastning som 
ligger lägre än -15 %. Den utveckling som sker under dag elva är svagt nedgående för att 
sedan under dag tolv återhämta sig lite innan utvecklingen fortsätter att vara negativ under 
några dagar framåt.  
 
I vår tabell över alla bolag med orena revisionsberättelser kan vi se att bland de bolag som har 
revisionsanmärkningar beror dessa främst på ifrågasättande av företagets fortsatta drift. Även 
de företag som har kommentarer har dessa främst till följd av att den fortsatta driften är 
ifrågasatt men här är även de övriga orsakerna vanliga. Att bolag med samma orsaker får 
olika typer av orena revisionsberättelser, revisionsanmärkningar eller kommentarer, fårs anses 
bero på hur allvarlig denna orsak är. Om den ifrågasatta driften bara är just ifrågasatt blir det 
bara en kommentar men om bolaget har allvarliga problem för att överhuvudtaget överleva 
den närmsta framtiden klassas det som revisionsanmärkning. 
 

7.7 Antal anmärkningar i revisionsberättelsen 
 
När det gäller antalet anmärkningar kan vi se att det är en tydlig skillnad mellan att ha bara en 
anmärkning och att ha två eller flera. Volatiliteten, och nedgången, bland aktiekurserna är 
mycket högre bland de bolag som har flera anmärkningar i sin revisionsberättelse. De bolag 
som har fått revisionsanmärkningar har oftast två eller fler anmärkningar medan de som har 
kommentarer oftast har bara en. Vi har tidigare sett att typ av anmärkning kan ha stor 
betydelse för effekterna på aktiekursen. En revisionsanmärkning har större påverkan än en 
kommentar.  
 
De flesta bolag (73 %) har endast en anmärkning i sin revisionsberättelse. Vi kan se att 
volatiliteten är betydligt högre för de som har två, eller fler, anmärkningar. Detta kan dock 
bero på att det där är färre observationer och därför utjämnas inte resultatet på samma sätt 
som för grafen med bara en anmärkning. Fem bolag har två anmärkningar och två bolag har 
tre anmärkningar.   
 
Av vad som händer för dagen för offentliggörandet, dag elva, kan vi se att det endast är grafen 
för de bolag som har två anmärkningar som påverkas negativt. De andra bolagens aktiekurser 
står mer eller mindre stilla under dag elva.  
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8. Slutsatser 
 
I detta kapitel redovisas de slutsatser vi kunnat dra efter att ha genomfört vår studie. Först 
presenterar vi vår problemformulering och vårt syfte med studien.  
 

Påverkas aktiekursen av informationen i ett noterat aktiebolags orena 
revisionsberättelse?  
 
Vårt syfte med denna studie är att redogöra för huruvida aktiekursen 
påverkas då ett noterat aktiebolags revisor skriver en oren 
revisionsberättelse. Vidare vill vi också visa vad som kan förklara denna 
påverkan.  

 

8.1 Hypotestestet 

  
Vi har genom vår hypotesprövning ej fått något stöd för att den abnormala avkastningen ska 
följa det mönster som vi ställt upp genom våra hypoteser. Vidare har vi av hypotestesten inte 
fått något stöd för att marknaden skulle vara effektiv på en semistark nivå.  
 

8.2 Kursutveckling 

 
I våra diagram har vi kunnat se att det verkar finnas ett samband mellan den orena 
revisionsberättelsen och aktiekursen. De flesta av de observerade bolagen som har fått en oren 
revisionsberättelse har under vår tidsperiod också haft en fallande aktiekurs. Som sagt tidigare 
under hypotestestet är dock detta samband ej statistiskt säkerställt. 
 
I vår studie har vi kunnat se att aktiekurserna generellt har en negativ utveckling redan innan 
offentliggörandet av revisionsberättelsen. Detta är ett tecken på att effektiviteten på 
marknaden är högre än semistark. Investerare tycks ha tillgång till mer information än den 
som är offentlig. Förklaringar till att marknaden verkar reagera innan händelsen kan vara att 
information om att revisionsberättelsen är oren meddelas innan offentliggörandet eller att 
någon som sitter på denna information läcker ut den på marknaden. 
 

8.3 Den orena revisionsberättelsens orsaker 

 
I vår studie har vi kunnat se att orsaken till varför revisionsberättelsen är oren kan ha en viss 
betydelse för vad som händer med aktien för bolaget i fråga. I båda våra diagram för orsakens 
påverkan på aktiekursen kan vi se att det är anmärkningar och kommentarer som rör 
värderingar av tillgångar som har den mest negativa effekten på aktiekursen över vår 
tidsperiod. Dock verkar det vara anmärkningar som rör skatter och avgifter samt problem i 
ledningen som har påverkats mest under den dag då revisionsberättelsen blivit offentlig.  
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8.4 Bransch 

 
Vår studie har visat att den ackumulerade abnormala avkastningen i förhållande till bransch 
har som störst negativ utveckling i bolag som sysslar med konsultverksamhet. En positiv 
trend kan urskiljas inom branschen forskning och utveckling. Vi tror dock inte att detta är 
representativt för denna bransch då vi ej kan se att det borde finnas några positiva effekter av 
en oren revisionsberättelse. Som stöd för detta kan även nämnas att trenden faktiskt varit 
negativ de närmast efterföljande dagarna efter revisionsberättelsen offentliggjorts. Att denna 
bransch stigit får anses bero på andra faktorer.  
 

8.5 Förväntad oren revisionsberättelse 

 
De negativa effekterna på aktiekursen verkar vara högre om den orena revisionsberättelsen är 
oväntad än om bolaget redan tidigare har haft liknande anmärkningar föregående år. I dessa 
fall har bolagen en sjunkande aktiekurs i stort sett varje dag, både innan och efter 
offentliggörandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
  

8.6 Typ av anmärkning i revisionsberättelsen  
 
I vår studie har vi tydligt kunnat se att typ av orsak till att en revisionsberättelse blir oren har 
en stor betydelse för effekten på aktiekursen. För de bolag som endast har kommentarer i sin 
revisionsberättelse har inte aktiekursen påverkats nämnvärt. Den avviker under tidsperioden 
endast med några fåtal procent från den normala eller förväntade avkastningen. För de bolag 
som å andra sidan har fått revisionsanmärkningar har detta kraftigt påverkat aktiekursen med 
en genomsnittlig abnormal avkastning på ungefär -25 %.  
 

8.7 Antal anmärkningar i revisionsberättelsen 

 
Vi har i vår studie kunnat se att det är en tydlig skillnad mellan att bara ha en anmärkning i 
revisionsberättelsen mot att ha två eller tre anmärkningar i revisionsberättelsen. De bolag som 
har fler än en anmärkning har ett kraftigare fall på sin aktiekurs än de bolagen med endast en 
anmärkning. Även volatiliteten är högre bland de bolagen med fler än en anmärkning.  
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9. Sanningskriterier  
 
Syftet med vår studie är att undersöka huruvida orena revisionsberättelser har en påverkan på 
aktiekursen eller ej. Studien bygger på en kvalitativ metod där vi insamlat våra data genom 
flertalet observationer. Vi vill med studien ge en förklaring till det undersöka och visa på ett 
samband. Utifrån vårt insamlade material vill vi ge en bild av verkligheten. För att vår 
avbildning av verkligheten skall bli så god som möjligt krävs att vissa kriterier är uppfyllda. 
De kriterier som används inom en kvantitativ studie är validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet.111  
 

9.1 Validitet 
 
Validitet innebär att man undersöker det som man avser att undersöka112och att de 
mätinstrument man använder inte skall ge några fel. Inom forskningssammanhang är validitet 
ett vitt begrepp, vilket enligt Wallén kan delas upp i teoretisk validitet, begreppsvaliditet och 
empirisk validitet. Teorietisk validitet innebär att den modell som används skall innefatta 
relevanta variabler och återge de samband som kall undersökas på ett korrekt sätt. 
Begreppsvaliditet har som syfte att säkerställa att de begrepp som är aktuella i studien är 
definierade på rätt sätt, medan den empiriska validiteten handlar om modellens förmåga att 
förutsäga ett experimentellt utfall.113 
 

9.1.1 Teoretisk validitet 

 
Genom det problem och det syfte vi har ställt upp har vi bestämt vad som skall mätas, 
nämligen hur aktiekursen påverkas när ett noterat aktiebolag får en oren revisionsberättelse. 
För att mäta detta har vi använt oss av de olika börsdagarnas faktiska slutkurser för de olika 
akterna. Då våra data bygger på hårda fakta anser vi därför denna studie ha en hög teoretisk 
validitet. 
 

9.1.2 Begreppsvaliditet 

 
Vi har i denna studie använt oss av begrepp som används även av andra källor. T.ex. har vi 
använt samma begreppsdefinitioner på olika typer av orena revisionsberättelser som 
Affärsdata har i sina databaser. Vidare har vi för beräkning av abnormal avkastning använt 
oss av formler som frekvent används för att beräkna just detta. Vi anser därför att vår studie 
har en hög begreppsvaliditet. 
 

                                                
111 Johansson-Lindfors, s. 161  
112 Thuren s, 22 
113 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1996 s. 61  
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9.1.3 Empirisk validitet 

 
Vi har sagt att vi ska försöka se om det finns några skillnader, om det är någon faktor som har 
en högre förklaringsgrad än andra. För att mäta detta har vi sedan använt oss av noterade 
aktiebolags aktiekurser för perioden kring offentliggörandet av den orena revisionsberättelsen. 
Vidare har vi försökt se om det är några faktorer som tydligt kan visa sig ha en större effekt 
på aktiekursen än andra, orsaker, bransch, typ, antal etc. Vi har inte statistiskt säkerställt alla 
delar av vår uppsats utan istället använt oss av en mer subjektiv bedömning. Detta innebär att 
om någon annan skulle genomföra samma studie är det möjligt att de skulle kunna tolka 
resultatet annorlunda och därför komma fram till andra slutsatser.  
 

9.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om att det mätinstrument som används i studien är pålitligt. Ett pålitligt 
mätinstrument skall ge samma värden vid upprepning av mätningen och slumpmässiga fel 
skall inte uppstå.114 
 
Vi har i vår studie använt oss av historiska data över aktie- och indexkurser vilket innebär att 
datat är detsamma oavsett vem som genomför studien. Detta då de historiska aktiekurserna ej 
kommer att förändras. Våra data får därför anses ha en hög reliabilitet. I vårt hypotestest har 
vi sedan försökt vara objektiva för att inte våra egna värderingar skall påverka resultatet. Det 
statistiska testet torde därför bli detsamma oavsett vem som genomför studien. Denna del av 
vår studie anser vi därför ha en hög reliabilitet.  
 

9.3 Generaliserbarhet 

 
Betydelsen av generaliserbarhet är att det resultat som uppnås med studien skall vara 
gällande för hela beståndet. För att generaliserbarhet skall vara garanterat krävs att man har 
gjort ett slumpmässigt urval. Är detta urval korrekt gjort kan resultatet ses som representativt 
för hela populationen.115 
 
Vår studie bygger inte på ett slumpmässigt urval vilket bidrar till att vår studie ej kan sägas 
vara generaliserbar. Med tanke på de kriterier vi utgick från i vårt urval hade det varit svårt att 
genomföra ett slumpmässigt urval. Detta då ett slumpmässigt urval gjort det svårare att 
uppfylla vårt syfte med studien.  Vi har ändå utgått från samtliga bolag på Stockholmsbörsen 
och sedan valt ut samtliga av dessa som har orena revisionsberättelser. Vårt urval får därför 
ändå anses vara någorlunda representativt för hela populationen.  
 

                                                
114 Wallén, s.67 
115 Ibid. s. 64 
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10. Förslag till  fortsatt forskning 
 
Vi har i våra grafer sett att om aktiekurserna påverkas negativt av en oren revisionsberättelse 
sjunker aktiekursen redan innan revisionsberättelsen blir offentlig. Vidare forskning borde 
därför ha ett längre event window för att tydligare kunna se när aktiekursen påverkas. 
 
Vi har i vår studie använt oss av ett mindre antal bolag. Vidare forskning borde innehålla fler 
observationer då det skulle resultera i en ännu större säkerhet vid utförandet av de statistiska 
beräkningarna. Då det inte finns fler bolag som är noterade och har orena revisionsberättelser 
på Stockholmsbörsen finns det då två alternativ. Antingen inkludera fler börser, eller 
genomföra studien för fler år tillbaka i tiden. Bästa alternativet borde dock vara att utöka det 
till flera börser, exempelvis skulle de kunna inkludera alla de nordiska börserna.  
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Bilaga 1

Ackumulerad Verklig Avkastning
Företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
24hPoker Holding AB 20040,00% 0,67% 0,76% 0,99% 0,97% 0,62% 0,84% 2,09% 1,78% 2,47% 2,98% 2,89% 3,24% 3,37% 2,91% 3,42% 3,79% 2,18% 0,60% 0,87% 0,96%
Aqua Terrena International AB 20050,00% -0,28% -0,56% -2,68% -7,07% -4,72% -6,20% -9,14% -7,19% -3,87% -5,44% -4,26% -4,45% -4,02% -3,59% -3,49% -4,63% -4,58% -2,21% -0,54% -0,30%
Aqua Terrena International AB 20060,00% 1,07% 0,48% 0,26% -3,51% -3,00% -2,07% -3,40% -2,77% -1,06% -0,45% 0,16% -0,57% -0,43% -2,24% -2,61% -3,03% -3,34% -2,04% -2,12% -2,15%
Arcam AB 2006 0,00% -0,57% 0,21% -1,19% -0,83% 0,64% 2,57% 2,63% 2,83% 1,60% -1,67% 0,68% 0,60% 2,37% 3,04% 3,76% 5,31% 5,19% 4,20% 4,78% 3,74%
Biolight International AB 20060,00% -0,12% -1,06% -0,51% -1,50% -0,46% -0,30% 0,57% 2,07% 1,84% 1,82% 3,01% 2,57% 2,75% 3,46% 4,43% 4,53% 3,95% 3,44% 4,69% 4,59%
Bure Equity AB 2005 0,00% -0,57% 1,01% 0,22% 0,79% 0,13% -0,30% -0,03% -1,09% -1,00% -0,77% -0,88% 0,31% 0,51% 0,67% 0,18% -0,01% 0,16% -0,54% -1,51% -0,59%
C.I.S.L. Gruppen AB 20060,00% 0,61% -1,64% -1,75% -2,93% -1,79% -1,12% -0,94% -0,86% 0,06% -0,16% -0,47% 1,12% 0,65% 0,48% 1,01% 0,83% 0,22% 1,44% 2,52% 1,93%
Countermine Technologies AB 20050,00% 1,20% 1,41% 1,56% 1,07% 0,88% 1,06% 0,35% -0,63% 0,29% -0,14% 0,45% 1,28% 1,26% 1,35% 0,93% 0,73% -2,00% -4,14% -4,00% -7,94%
Countermine Technologies AB 20060,00% 0,55% -0,44% 0,61% 0,77% 1,65% 3,17% 2,93% 2,91% 4,11% 3,67% 3,85% 4,56% 5,55% 5,65% 5,07% 4,54% 5,81% 5,71% 4,34% 4,47%
Digital Vision AB 2003 0,00% -1,74% -1,61% -4,16% -3,12% -3,52% -1,93% -1,78% -0,18% -0,66% -0,31% 1,58% 2,61% 3,59% 3,17% 3,40% 3,66% 3,87% 2,91% 2,46% 2,73%
Digital Vision AB 2004 0,00% 0,14% -0,60% -0,20% -0,47% -0,48% -0,06% 0,99% 1,13% 1,33% 1,95% 2,01% 3,04% 2,66% 2,07% 2,09% 1,03% 1,59% 1,79% 2,42% 1,00%
Digital Vision AB 2005 0,00% 0,30% 0,59% 1,22% 1,95% 1,41% 1,29% 1,84% 2,70% 2,11% 3,73% 2,92% 3,51% 2,83% 2,39% 2,66% 1,57% 1,67% 1,90% 1,79% 3,01%
Digital Vision AB 2006 0,00% 0,10% -0,46% -0,95% 0,24% 0,15% -1,15% -1,02% -0,35% -0,94% -0,33% -0,51% -1,22% -0,51% 0,10% -2,14% -2,25% -3,42% -2,29% -1,62% -1,44%
DQE Designed Quality Entertainment AB 20050,00% -1,92% -0,89% -0,88% -0,47% -0,01% -0,77% -1,57% -0,76% -0,74% 0,10% 0,17% 0,79% 1,39% 1,79% 2,47% 2,78% 3,07% 3,72% 4,46% 3,91%
Eastpoint AB 2004 0,00% 1,24% 0,93% 1,61% 2,12% 2,03% 2,38% 2,51% 2,05% 2,56% 2,92% 1,32% -0,24% 0,03% 0,12% 0,15% 1,32% 1,25% 0,52% -2,36% -3,45%
Eastpoint AB 2005 0,00% 0,06% 0,41% 1,13% 1,63% 1,78% 2,57% 3,14% 1,16% 2,22% 2,23% 2,66% 3,13% 2,35% 1,52% 2,35% 2,37% 3,24% 3,32% 3,95% 4,57%
Hebi Health Care AB 20050,00% -1,63% -1,41% -6,68% -1,54% -3,36% 0,56% 0,99% -2,24% -1,24% -0,08% -0,36% -0,63% -2,76% -7,14% -4,80% -6,27% -9,21% -7,26% -3,94% -5,51%
Hebi Health Care AB 20060,00% 0,94% 0,71% 0,40% 2,00% 1,53% 1,35% 1,89% 1,70% 1,09% 2,32% 3,42% 2,82% 2,59% -1,27% -0,75% 0,20% -1,15% -0,52% 1,24% 1,87%
Hydropulsor AB 2003 0,00% -0,49% -0,13% 1,76% 2,80% 3,78% 3,36% 3,58% 3,85% 4,06% 3,09% 2,64% 2,92% 3,29% 4,45% 3,39% 4,75% 3,97% 3,45% 3,17% 1,23%
Hydropulsor AB 2006 0,00% -0,01% 1,15% 0,72% 0,89% 1,59% 2,55% 2,65% 2,08% 1,57% 2,80% 2,71% 1,37% 1,50% 2,20% 1,59% 2,21% 2,03% 1,30% 2,03% 2,66%
NFO Drives AB 2004 0,00% 0,73% 0,70% 0,47% 1,68% 1,91% 1,41% 0,99% 2,03% 2,50% 2,51% 2,77% 3,55% 3,99% 3,94% 4,00% 4,16% 4,05% 4,97% 5,11% 5,47%
NFO Drives AB 2005 0,00% -0,53% -0,65% -0,11% 0,73% 0,15% 1,74% 0,95% 1,53% 0,86% 0,43% 0,70% -0,37% -0,27% -0,05% -0,16% 1,04% 1,25% 1,40% 0,91% 0,72%
SwitchCore AB 2006 0,00% 0,94% 0,71% 0,40% 2,00% 1,53% 1,35% 1,89% 1,70% 1,09% 2,32% 3,42% 2,82% 2,59% -1,27% -0,75% 0,20% -1,15% -0,52% 1,24% 1,87%
Svithoid Tankers AB 20050,00% 0,20% 0,36% -0,13% -0,32% -0,15% -0,85% -1,81% -0,90% -1,32% -0,74% 0,08% 0,06% 0,15% -0,27% -0,47% -3,16% -5,28% -5,14% -9,04% -10,52%
Technology Nexus AB 20030,00% 0,23% -1,28% -1,56% -4,46% -3,74% -4,87% -4,53% -3,24% -4,93% -4,80% -7,27% -6,26% -6,65% -5,11% -4,97% -3,42% -3,89% -3,54% -1,71% -0,72%
TMG International AB 20060,00% 1,22% 2,30% 1,71% 1,48% -2,34% -1,82% -0,88% -2,22% -1,59% 0,14% 0,77% 1,38% 0,64% 0,78% -1,05% -1,43% -1,85% -2,16% -0,85% -0,93%



Bilaga 2

Ackumulerad Normal avkastning
Företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
24hPoker Holding AB 20040,00% -1,57% -4,03% -7,83% -4,25% -9,40% -11,86% -19,69% -24,61% -17,23% -22,82% -21,92% -22,37% -22,15% -26,17% -26,62% -27,52% -31,54% -29,08% -28,19% -31,10%
Aqua Terrena International AB 20050,00% 0,00% 5,26% 5,26% -5,26% 0,00% -5,26% -5,26% -10,53% -5,26% -5,26% 0,00% 0,00% 0,00% -5,26% 0,00% -5,26% -5,26% -10,53% -5,26% -5,26%
Aqua Terrena International AB 20060,00% 8,33% 8,33% 0,00% -16,67% 0,00% -16,67% -8,33% -16,67% -16,67% -16,67% -16,67% -25,00% -8,33% -16,67% -8,33% -8,33% 0,00% -16,67% -16,67% -16,67%
Arcam AB 2006 0,00% -1,90% -5,71% -0,95% -4,76% -4,76% -6,67% -6,67% -6,67% -8,57% -4,76% -4,76% -4,76% -6,67% -8,57% -6,67% -7,62% -5,71% -4,76% -5,71% 4,76%
Biolight International AB 20060,00% 2,16% 2,88% 0,72% 2,16% 0,72% 2,88% 1,44% -1,44% -0,72% -4,32% -1,44% -4,32% -2,16% -2,88% -0,72% -0,72% -3,60% -5,04% -3,60% -2,88%
Bure Equity AB 2005 0,00% -0,72% -0,72% -1,45% -1,45% 0,33% 0,69% 0,69% 0,69% 0,00% 0,00% 0,69% 3,90% 4,95% 6,36% 4,95% 3,90% 3,54% 3,18% 2,46% 4,23%
C.I.S.L. Gruppen AB 20060,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% -43,75% -50,00% -43,75% -43,75% -37,50% -43,75% -43,75% -37,50% -43,75% -50,00% -50,00% -50,00% -43,75% -50,00% -43,75% -50,00%
Countermine Technologies AB 20050,00% -1,75% -1,75% -1,75% -4,90% -6,64% -8,39% -6,64% -9,79% -8,39% -8,39% -8,39% -8,39% -11,54% -9,79% -19,93% -11,54% -21,33% -14,69% -14,69% -13,29%
Countermine Technologies AB 20060,00% -1,68% -2,52% 5,88% 5,88% 5,88% 2,52% -0,84% -3,36% -1,68% 0,84% 4,20% 2,52% 0,84% 1,68% -0,84% -2,52% 0,00% -4,20% -5,04% -4,20%
Digital Vision AB 2003 0,00% -2,80% -2,80% -2,80% -7,23% -10,26% -9,56% -8,62% -7,93% -5,83% -7,93% -5,13% -7,93% -8,62% -10,96% -8,62% -8,62% -11,66% -7,23% -3,73% -8,62%
Digital Vision AB 2004 0,00% -4,20% 0,00% -4,20% 2,94% 0,00% 9,66% 8,40% 14,29% 14,71% 30,67% 60,08% 78,57% 105,04% 182,35% 221,01% 143,70% 134,45% 122,69% 136,97% 161,34%
Digital Vision AB 2005 0,00% -1,02% -3,05% -3,87% -3,87% -3,87% -4,07% -2,65% -2,04% -3,67% -4,07% -2,85% -3,05% 1,02% -1,02% -2,04% -1,02% -3,26% -4,28% -4,48% -6,52%
Digital Vision AB 2006 0,00% -5,52% -8,59% -6,75% -1,64% -5,93% -6,95% -4,29% 2,04% -0,82% -0,82% -1,84% -3,89% -4,91% -1,02% -6,95% -6,13% -3,48% -5,73% -7,98% -7,98%
DQE Designed Quality Entertainment AB 20050,00% -8,33% -10,42% -16,67% -16,67% -20,83% -22,92% -22,92% -20,83% -27,08% -31,25% -27,08% -25,00% -27,08% -27,08% -27,08% -27,08% -29,17% -27,08% -33,33% -37,50%
Eastpoint AB 2004 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,07% 11,07% 11,07% 11,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,07% 0,00% -11,07% -11,07% -11,07% -11,07%
Eastpoint AB 2005 0,00% -11,07% -11,07% -11,07% -22,20% -22,20% 5,60% 0,00% 0,00% -16,67% -16,67% -11,07% -11,07% -11,07% -16,67% -16,67% -16,67% -16,67% -16,67% -11,07% -11,07%
Hebi Health Care AB 20050,00% -7,69% -7,69% -7,69% -7,69% 0,00% 7,69% 7,69% 7,69% -7,69% -7,69% -7,69% -7,69% -7,69% -7,69% -15,38% -15,38% -15,38% -15,38% -7,69% -7,69%
Hebi Health Care AB 20060,00% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67%
Hydropulsor AB 2003 0,00% -5,56% -11,11% -11,11% -16,67% -22,22% -30,56% -25,00% -30,56% -19,44% -19,44% -19,44% -30,56% -22,22% -22,22% -36,11% -22,22% -27,78% -19,44% -22,22% -33,33%
Hydropulsor AB 2006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 20,00% 40,00%
NFO Drives AB 2004 0,00% -4,35% -13,04% -13,04% -19,57% -17,39% -17,39% -17,39% -19,57% -21,74% -32,61% -38,26% -17,39% -34,35% -26,09% -37,39% -36,52% -30,87% -31,30% -32,17% -30,43%
NFO Drives AB 2005 0,00% -2,50% -4,17% -4,17% -1,67% 2,50% 3,33% -2,50% 3,33% 3,33% 6,67% 8,33% 8,33% -5,00% -7,50% -8,33% -5,00% -5,83% -20,83% -25,00% -20,83%
SwitchCore AB 2006 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 0,00% 0,00% 35,71% 50,00% 50,00% 50,00% 35,71% 42,86% 35,71% 35,71% 28,57% 28,57% 28,57% 28,57% 35,71% 42,86% 35,71%
Svithoid Tankers AB 20050,00% -0,74% -5,61% -5,61% -7,87% -8,60% -8,23% -10,12% -10,12% -11,96% -8,60% -8,23% -5,24% 0,37% -2,62% -3,36% -5,24% -8,23% -12,37% -10,12% -11,96%
Technology Nexus AB 20030,00% 0,96% -2,86% -3,81% -6,19% -6,19% -4,76% -4,76% -4,76% -6,19% -7,14% -9,05% -8,57% -9,52% -6,66% -5,05% -2,23% -4,11% -6,00% -3,17% -2,23%
TMG International AB 20060,00% -1,52% 9,85% 6,06% -3,03% -7,58% -8,33% -9,09% -7,58% -6,82% 0,00% -3,79% -4,55% -9,85% -9,09% -11,36% -15,15% -12,12% -10,61% -9,85% -13,64%



Bilaga 3

Ackumulerad Abnormal Avkastning
Företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
24hPoker Holding AB 20040,00% -2,23% -4,79% -8,82% -5,22% -10,01% -12,70% -21,78% -26,39% -19,69% -25,79% -24,82% -25,62% -25,52% -29,08% -30,05% -31,30% -33,72% -29,69% -29,06% -32,05%
Aqua Terrena International AB 20050,00% 0,28% 5,82% 7,95% 1,80% 4,72% 0,93% 3,88% -3,34% -1,39% 0,17% 4,26% 4,45% 4,02% -1,68% 3,49% -0,64% -0,68% -8,31% -4,72% -4,96%
Aqua Terrena International AB 20060,00% 7,26% 7,85% -0,26% -13,15% 3,00% -14,59% -4,94% -13,89% -15,60% -16,22% -16,83% -24,43% -7,91% -14,43% -5,72% -5,30% 3,34% -14,62% -14,55% -14,51%
Arcam AB 2006 0,00% -1,33% -5,93% 0,23% -3,93% -5,40% -9,24% -9,30% -9,50% -10,17% -3,10% -5,44% -5,37% -9,03% -11,61% -10,42% -12,93% -10,90% -8,96% -10,49% 1,02%
Biolight International AB 20060,00% 2,28% 3,94% 1,23% 3,65% 1,18% 3,18% 0,87% -3,51% -2,56% -6,14% -4,45% -6,89% -4,90% -6,33% -5,15% -5,25% -7,55% -8,47% -8,28% -7,47%
Bure Equity AB 2005 0,00% -0,15% -1,73% -1,66% -2,23% 0,20% 0,98% 0,72% 1,78% 1,00% 0,77% 1,57% 3,60% 4,44% 5,70% 4,78% 3,91% 3,38% 3,72% 3,97% 4,82%
C.I.S.L. Gruppen AB 20060,00% -0,61% 1,64% 8,00% 2,93% -41,96% -48,88% -42,81% -42,89% -37,56% -43,59% -43,28% -38,62% -44,40% -50,48% -51,01% -50,83% -43,97% -51,44% -46,27% -51,93%
Countermine Technologies AB 20050,00% -2,95% -3,16% -3,31% -5,97% -7,53% -9,45% -6,99% -9,16% -8,68% -8,26% -8,84% -9,67% -12,80% -11,14% -20,86% -12,27% -19,33% -10,54% -10,69% -5,34%
Countermine Technologies AB 20060,00% -2,23% -2,08% 5,27% 5,12% 4,23% -0,65% -3,77% -6,27% -5,79% -2,83% 0,36% -2,04% -4,71% -3,97% -5,91% -7,07% -5,81% -9,92% -9,38% -8,67%
Digital Vision AB 2003 0,00% -1,06% -1,19% 1,37% -4,11% -6,73% -7,62% -6,84% -7,74% -5,16% -7,62% -6,71% -10,54% -12,22% -14,13% -12,02% -12,29% -15,53% -10,13% -6,19% -11,36%
Digital Vision AB 2004 0,00% -4,34% 0,60% -4,00% 3,41% 0,48% 9,72% 7,41% 13,15% 13,38% 28,72% 58,08% 75,53% 102,38% 180,28% 218,91% 142,66% 132,87% 120,90% 134,55% 160,34%
Digital Vision AB 2005 0,00% -1,32% -3,65% -5,09% -5,82% -5,28% -5,36% -4,49% -4,73% -5,77% -7,80% -5,77% -6,56% -1,81% -3,41% -4,70% -2,59% -4,93% -6,18% -6,27% -9,53%
Digital Vision AB 2006 0,00% -5,62% -8,13% -5,79% -1,88% -6,08% -5,80% -3,27% 2,39% 0,12% -0,49% -1,33% -2,66% -4,40% -1,13% -4,81% -3,88% -0,05% -3,44% -6,35% -6,53%
DQE Designed Quality Entertainment AB 20050,00% -6,41% -9,53% -15,78% -16,20% -20,82% -22,15% -21,35% -20,07% -26,34% -31,35% -27,26% -25,79% -28,47% -28,87% -29,55% -29,86% -32,24% -30,80% -37,80% -41,41%
Eastpoint AB 2004 0,00% -1,24% -0,93% -1,61% -2,12% -2,03% 8,69% 8,56% 9,02% 8,51% -2,92% -1,32% 0,24% -0,03% -0,12% -11,22% -1,32% -12,32% -11,59% -8,71% -7,62%
Eastpoint AB 2005 0,00% -11,13% -11,48% -12,20% -23,83% -23,99% 3,03% -3,14% -1,16% -18,89% -18,89% -13,73% -14,20% -13,42% -18,19% -19,02% -19,04% -19,91% -19,98% -15,02% -15,64%
Hebi Health Care AB 20050,00% -6,06% -6,28% -1,01% -6,16% 3,36% 7,13% 6,71% 9,93% -6,46% -7,62% -7,33% -7,06% -4,93% -0,55% -10,59% -9,12% -6,17% -8,12% -3,75% -2,18%
Hebi Health Care AB 20060,00% 15,73% -0,71% 16,27% -2,00% -1,53% 15,31% 14,77% -1,70% 15,58% 14,34% -3,42% 13,85% -2,59% 1,27% 0,75% -0,20% 1,15% 0,52% -1,24% 14,80%
Hydropulsor AB 2003 0,00% -5,07% -10,98% -12,88% -19,46% -26,00% -33,91% -28,58% -34,40% -23,50% -22,54% -22,09% -33,47% -25,51% -26,67% -39,50% -26,97% -31,75% -22,90% -25,40% -34,57%
Hydropulsor AB 2006 0,00% 0,01% -1,15% -0,72% 19,11% 18,41% -2,55% -2,65% -2,08% -1,57% 17,20% -2,71% -1,37% -1,50% -2,20% -1,59% 17,79% 17,97% -1,30% 17,97% 37,34%
NFO Drives AB 2004 0,00% -5,07% -13,75% -13,52% -21,24% -19,30% -18,80% -18,38% -21,59% -24,24% -35,12% -41,03% -20,94% -38,34% -30,03% -41,39% -40,68% -34,92% -36,28% -37,28% -35,90%
NFO Drives AB 2005 0,00% -1,97% -3,52% -4,06% -2,40% 2,35% 1,59% -3,45% 1,81% 2,47% 6,23% 7,63% 8,70% -4,73% -7,45% -8,17% -6,04% -7,08% -22,24% -25,91% -21,56%
SwitchCore AB 2006 0,00% -0,94% 6,43% 6,74% -2,00% -1,53% 34,36% 48,11% 48,30% 48,91% 33,39% 39,44% 32,90% 33,13% 29,84% 29,32% 28,37% 29,72% 36,23% 41,62% 33,85%
Svithoid Tankers AB 20050,00% -0,94% -5,97% -5,48% -7,55% -8,46% -7,39% -8,31% -9,22% -10,64% -7,86% -8,31% -5,30% 0,22% -2,36% -2,89% -2,08% -2,95% -7,23% -1,08% -1,43%
Technology Nexus AB 20030,00% 0,73% -1,57% -2,24% -1,74% -2,46% 0,12% -0,22% -1,51% -1,27% -2,35% -1,78% -2,31% -2,87% -1,55% -0,09% 1,19% -0,22% -2,45% -1,46% -1,51%
TMG International AB 20060,00% -2,73% 7,55% 4,36% -4,51% -5,24% -6,51% -8,21% -5,36% -5,23% -0,14% -4,55% -5,93% -10,49% -9,88% -10,31% -13,72% -10,27% -8,44% -9,00% -12,71%


