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Sammanfattning 
 

Revision används som ett medel för att utomstående intressenter, exempelvis aktieägare, ska 

få en kvalitetsstämpel på den information som förmedlas av ett företags ledning. Om 

revisorerna vill påpeka någonting angående företagets redovisning eller förvaltning utfärdar 

de en så kallad oren revisionsberättelse. I denna studie undersöker vi om denna orena 

revisionsberättelse får någon effekt på företagets aktiekurs. Den problemformulering som 

besvaras är: 

 

Har en oren revisionsberättelse någon effekt på svenska publika företags aktiekurser? 
 

Tidigare forskning på området har nästan enbart genomförts i utlandet. Denna forskning har 

dock inte kommit fram till något entydigt resultat. Viss forskning hävdar att en oren 

revisionsberättelse har en negativ effekt på aktiekursen medan annan gör gällande att den inte 

påverkar. Ytterligare forskning menar att effekten en oren revisionsberättelse har på 

aktiekursen beror på faktorer som exempelvis informationsmiljö eller vilken typ av 

revisorsanmärkning det rör sig om. 

 

De teorier vi använder oss av berör främst förhållandet mellan aktieägarna och 

företagsledningen. Bland dessa teorier kan nämnas agentteorin och teorin om 

informationsasymmetri.  

 

Vi använder oss av en kvantitativ metod och gör en händelsestudie. En händelsestudie går 

förenklat ut på jämföra en akties verkliga avkastning med dess förväntade avkastning under 

en tidsperiod runt en specifik händelse. Händelsen i vår studie är offentliggörandet av den 

orena revisionsberättelsen. 

 

Vårt slutliga urval består av 101 observationer av orena revisionsberättelser från 64 svenska 

börsnoterade aktiebolag som fått minst en oren revisionsberättelse mellan 2004-2013. Vi 

testar först om det finns någon signifikant effekt på aktiekursen för samtliga observationer. 

Därtill testar vi även om det finns effekt på aktiekursen för olika branscher, börslistor, typer 

av orena revisionsberättelser och om den orena revisionsberättelsen inträffar för första 

gången. 

 

Resultaten visar att den orena revisionsberättelsen generellt inte har någon signifikant effekt 

på svenska publika företags aktiekurser. Vi finner en viss nedåtgående trend under dagarna 

efter händelsen. Trenden är dock inte statistiskt signifikant. Det väcks därmed ett visst tvivel 

kring om revisionsberättelsen uppfyller sitt syfte för aktieägarna. Resultaten visar också att 

effekten på aktiekursen inte nämnvärt skiljer sig åt mellan upprepade orena 

revisionsberättelser och de som kommer första gången.   

 

Inga andra test av hela händelseperioden rörande exempelvis bransch visar på statistisk 

signifikanta negativa effekter på aktiekursen. Dock finns det enskilda dagar under 

händelseperioden som visar på signifikans. Några direkta slutsatser av detta är emellertid 

svåra att dra utan vidare undersökning.   
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1. Inledning 

I detta kapitel presenterar vi ämnesområdet för uppsatsen. Vi för även en diskussion kring 

tidigare forskning och på vilket sätt vår studie bidrar till denna. Vi lyfter fram bidraget med 

studien såväl teoretiskt som praktiskt. Både problemformulering och syfte med studien tas 

upp. Därefter förs det en diskussion kring de avgränsningar som görs. 

 

1.1 Problembakgrund 

Aktiebolag har många olika aktörer, så kallade intressenter, som är intresserade av hur det 

går för företaget. Exempel på intressenter kan vara anställda, kunder, staten eller 

aktieägare. Intressenterna är intresserade av olika aspekter och egenskaper hos företaget. 

Aktieägarna är främst intresserade av att deras investering ökar i värde, vilket beror på hur 

aktiekursen utvecklas (Berk & DeMarzo, 2011, s. 13). Det som påverkar värdet på 

aktieägarnas investering är bland annat utdelningen och hur priset på aktien utvecklar sig 

(Berk & DeMarzo, 2011, s. 252).  

 

Värdet på ett företags aktier är i grund och botten baserat på företagets värde (NASDAQ, 

u.å.a). Aktiepriserna påverkas dock av andra faktorer än bara värdet på företaget, exempel 

på sådana faktorer är utbud och efterfrågan på aktierna samt förväntningar inför framtiden 

(NASDAQ, u.å.a). Ny information från företaget påverkar också aktiekursen då 

förväntningarna inför framtiden påverkas. (NASDAQ, u.å.a). 

 

Företagsledningen har tillgång till mer information än exempelvis aktieägarna som normalt 

inte har någon direkt insyn i den dagliga verksamheten (Eilifsen et al., 2009, s. 6). Det är 

bland annat denna obalans i tillgång till information som skapar ett behov av revision. 

Revisionens huvudsakliga syfte är att stärka kvalitén på den information som externa 

intressenter får av företaget (FAR, 2013).  

 

Reglerna kring revision i Sverige återfinns generellt i Revisionslagen (SFS 1999:1079). 

Enligt 2 § st. 1 Revisionslagen (SFS 1999:1079)  är dock  lagen inte tillämplig på företag 

vars regler om revision finns i annan lag, vilket är fallet gällande aktiebolag. Aktiebolag 

har istället revisionen reglerad i Aktiebolagslagens (ABL) 9 kapitel (SFS 2005:551). 

Aktiebolag ska generellt ha revisor enligt 1 §, kap. 9 i  ABL (SFS 2005:551). Åtminstone 

en auktoriserad revisor krävs av aktiebolag som uppfyller vissa storlekskriterier enligt 13 

§, kap. 9 ABL (SFS 2005:551). Även vissa aktiebolag som inte uppfyller dessa 

storlekskrav måste ha en revisor, detta gäller de aktiebolag som är registrerade på en 

aktiebörs. Dessa bolag måste enligt ABL 13 §, kap. 9 (SFS 2005:551) ha en auktoriserad 

revisor eftersom aktierna säljs på en reglerad marknad.  

 

Det finns både reglerade marknader och handelsplattformar i Sverige. De reglerade 

marknaderna i Sverige drivs av bolagen Nasdaq OMX Stockholm AB och Nordic Growth 

Market NGM AB (Finansinspektionen, u.å.a). En handelsplattform är en mindre avancerad 

form av marknadsplats jämfört med en reglerad marknad (Finansinspektionen, u.å.b) I 

Sverige finns bland annat handelsplattformarna Aktietorget, Nordic MTF och First North 

(Finansinspektionen, u.å.b).   

 

Enligt 3.p i ISA 200 innefattar revisorns uppgift vid en revision en granskning av 

företagets räkenskaper och förvaltning, en utvärdering av hur väl företaget följer relevant 

lagstiftning samt en kommunikation av resultatet av denna utvärdering (FAR Akademi, 
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2012, s. 77-78). Revisorn ska informera utomstående intressenter om faktorer som de bör 

känna till, enligt ABL 35 §, 9 kap. (SFS 2005:551). Resultatet av revisorns arbete 

kommuniceras till intressenterna genom en revisionsberättelse. Denna revisionsberättelse 

kan vara utan anmärkningar och kallas då ren revisionsberättelse (Revisorsnämnden, u.å.). 

En oren revisionsberättele innehåller uppgifter som revisorn vill belysa närmare 

(Revisorsnämnden, u.å.).  

 

En oren revisionsberättelse kan vara ett resultat av ett eller flera olika problem som 

revisorn stött på under sin granskning av företaget, problem som företaget inte åtgärdat 

innan revisionsberättelsen skrevs (Eilifsen et al., 2009, s. 553). En oren revisionsberättelse 

kan till exempel innebära att revisorn anser att företaget har bristfällig intern kontroll, eller 

att tillgångar är felvärderade (Skough & Brännström, 2007, s. 21). En oren 

revisionsberättelse kan också bero på att revisorn är tveksam till företagets fortsatta 

överlevnad (Eilifsen et al., 2009, s. 554). I Sverige måste revisorerna också lämna en 

kommentar om de upptäcker problem med skatter och avgifter, enligt 34 §, 9 kap. i ABL 

(SFS 2005:551). Vi kommer i denna uppsats att använda begreppet oren revisionsberättelse 

som ett samlingsbegrepp för de flesta typer av kommentarer en revisor gör som frångår det 

standardiserade godkännandet av redovisningen och styrelsens förvaltning. Vi kommer 

dock inte att inkludera kommentarer om att företaget bytt revisor eller att revisorn inte har 

granskat bolagsstyrelserapporten. Anledningen till att vi utesluter dessa kommentarer från 

vår definition av oren revisionsberättelse, är att vi anser att dessa inte är någon egentlig 

anmärkning som beror på problem med redovisning eller förvaltning. 

 

Vissa typer av orena revisionsberättelser är ett tecken på att företaget omedvetet eller 

medvetet inte följt den lagstiftning som finns kring bokföring. Revisionen fyller därför en 

viktig funktion genom att se till att samhällets regler efterlevs (FAR, 2013). Den 

information som företagen sänder ut till investerare är viktig för en effektiv marknad 

(Healy & Palepu, 2001, s. 406). Felaktig information kan därför orsaka att 

resursallokeringen i samhället inte fungerar effektivt (Healy & Palepu, 2001, s. 407). 

 

Organisationen IAASB, som författar de internationella revisionsreglerna, har sedan 

finanskrisen arbetat på nya regler för hur revisionsberättelsen ska utformas (IFAC, 

u.å.).  De nya reglerna som förväntas träda i kraft under senare delen av 2016 syftar till att 

göra revisionsberättelsen mer lättförståelig och användbar för intressenterna (Lennartsson, 

2014). Förändringarna innebär att revisorn ska lämna mer detaljerad information kring sin 

kommentar om företagets redovisning (Lennartsson, 2014). Tanken med förändringen är 

att den standardiserade revisionsberättelsen ska frångås och det klarare ska tydliggöras vad 

revisorn har gjort och dennes åsikter, vilket i sin tur förväntas bidra till en större 

användbarhet av revisionsberättelsen (IFAC, u.å.). Med den standardiserade utformningen 

av revisionsberättelsen finns det i vissa situationer ett visst informationsglapp mellan det 

revisorn vill förmedla och hur olika investerare tolkar informationen i revisionsberättelsen 

(Asare & Wright, 2012, s. 212). 

 

Varje år brukar media lyfta fram ett antal företag som fått en oren revisionsberättelse. 

Exempelvis kan nämnas när Expressen lyfte fram en oren revisionsberättelse där vd:n inte 

fick ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2013 (Expressen, 2014). Affärsvärden lyfter 

också fram en nyhet där revisorn anmärkt på ett företags värdering av en uppskjuten 

skattefordran (Affärsvärlden, 2014). Media lyfter fram dessa händelser, vilket kan indikera 

att en oren revisionsberättelse är intressant för allmänheten i alla fall när det gäller större 

företag som är börsnoterade.  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=14&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=oren+revisionsber%C3%A4ttelse&language=sv&pid=diva2%3A141532&aq=%5B%5B%5D%5D&jfwid=-8344&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=5608
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=14&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=oren+revisionsber%C3%A4ttelse&language=sv&pid=diva2%3A141532&aq=%5B%5B%5D%5D&jfwid=-8344&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=5608
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1.2 Problemdiskussion 

Det finns en del forskning om hur orena revisionsberättelser påverkar företaget som 

revideras. Studier om revisorns anmärkning om risk för fortsatt överlevnad ökar risken för 

konkurs, förekommer till exempel i Ajona et al. (2012) och Louwers et al. (1999). Båda 

har funnit ett samband, dock i förstnämnda studien bara när anmärkningen var oväntad. 

Svenska undersökningar i form av studentuppsatser med den inriktningen är ganska många 

och bland dem kan nämnas Kesen & Koc (2011), Hedlund & Lövström (2012) och 

Rasalingam & Abdul Hadi (2012), som samtliga funnit ett samband mellan oren och 

revisionsberättelse och konkurs. 

 

Det har gjorts en del internationell forskning om orena revisionsberättelser påverkar 

företagens aktiekurser. Mycket forskning är från 1980-talet och en del även från tidigare än 

så. Nyare forskning existerar dock, exempelvis Al‐Thuneibat et al. (2007) som behandlar 

aktiemarknaden i Jordanien och Martinez et al. (2004) som undersöker den spanska 

marknaden. 

 

Från forskningen angående den orena revisionsberättelsens effekt på aktiekursen går det att 

konstatera att resultaten inte varit samstämmiga. En del har funnit att samband existerar 

mellan orena revisionsrapporter och aktiekursen. Chow och Rice (1982, s. 50) kommer 

fram till att orena revisionsberättelser har signifikant negativ påverkan på aktiepriset efter 

att de kontrollerat för effekten av andra faktorer som bolagsstorlek, revisor och liknande. 

Chen et al. (2000, s. 451) kommer också fram till en liknande slutsats. 

 

Bland forskning som inte finner något signifikant samband mellan orena 

revisionsberättelser och aktiekursen kan nämnas Ameen et al. (1994, s. 1008) och Dodd et 

al. (1984, s. 34). Gemensamt för dessa studier är att forskarna finner en effekt på 

aktiepriset innan revisionsberättelsen kan sägas vara offentlig, dock inte efter. Inte heller 

Martinez et al. (2004, s. 707) finner något samband mellan revisionsberättelsen och 

investerarnas beslutsfattande. Martinez et al. (2004, s. 708) undersöker också om endast 

vissa sorters orena revisionsberättelser påverkar men finner inte heller där något samband. 

Firth (1978, s. 649) finner däremot ett samband mellan vissa typer av orena 

revisionsberättelser och aktiekursen.          

 

Den tidigare forskningen angående hur aktiekursen påverkas av en oren revisionsberättelse 

är främst utländsk. I Sverige har studier, som tidigare nämnts, främst fokuserat på 

närliggande områden, till exempel den orena revisionsberättelsens koppling till konkurs. 

Det finns dock ett fåtal studentuppsatser som inriktat sig mot revisionsberättelsens effekt 

på aktiekursen. Utöver studentuppsatser har vi inte funnit någon forskning på detta område 

som genomförts på företag på svenska börser. Vi kommer i denna uppsats använda 

begreppet svenska företag om de företag som har ett registrerat säte i Sverige. 

 

Några av de svenska studentstudierna menar att en oren revisionsberättelse har stor 

påverkan på hur intressenter uppfattar företaget (Falkhede & Persson, 2009; Laudon & 

Persson, 2004).  Enda undersökning som direkt fokuserat på hur aktiekursen påverkas i 

Sverige har funnit en viss indikation på att aktiekursen påverkas negativt av en oren 

revisionsberättelse, dock har detta inte lett ett statistiskt signifikant resultat (Halén 

Björklund & Vestman, 2008, s. 49). Denna brist på statistisk signifikans tror vi sannolikt 

beror på att de bara har ett fåtal observationer. Halén Björklund och Vestman (2008, s. 53) 
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föreslår att det bör utföras ytterligare studier på detta område i en svensk miljö, för att 

undersöka om den tendens de funnit kan bli statistiskt säkerställd.   

 

Den lilla mängd forskning, om den orena revisonsberättelsens effekt på aktiekursen, som 

finns i Sverige öppnar för att vidare studera detta i en svensk kontext. Detta blir speciellt 

intressant att undersöka på grund av den skiljaktighet kring den orena revisionsberättelsens 

effekt som råder bland forskning som utförts i andra länder. Soltani (2000, s. 272) påpekar 

i sin forskning att effekten på aktiekursen av en oren revisionsberättelse kan vara olika 

beroende på kulturella, ekonomiska, juridiska och sociala aspekter. Med denna motivering 

menar Soltani (2000, s. 272) att effekten av en oren revisionsberättelse kan variera mellan 

olika länder. På grund av de möjliga skillnaderna, i effekt på aktiekursen, som finns mellan 

olika länder finner vi det intressant att undersöka detta i ett svenskt perspektiv. 

 

I Sverige tycks det finnas ett visst samhälleligt intresse för vad revisorn har att säga, vilket 

inte minst synliggörs genom nyhetsrapporteringen. Det finns forskning genomförd 

utomlands som visar på ett visst problem med att investerare och revisorer inte alltid tolkar 

informationen i revisionsberättelsen på samma sätt (Asare & Wright, 2012, s. 212). 

Detta gör det intressant att undersöka revisionsberättelsens effekt på företaget i en svensk 

kontext. Som tidigare nämnt kommer reglerna för revisionsberättelsens utformning att 

förändras inom de närmaste åren. Denna förändring gör det ytterst aktuellt och relevant att 

studera hur den nuvarande utformningen av revisionsberättelsen tas emot av intressenterna 

och påverkar deras beslut. En studie av effekten på aktiekursen innan regeländringen skulle 

kunna underlätta en utvärdering av de nya reglerna.  

 

1.3 Problemformulering 

Har en oren revisionsberättelse någon effekt på svenska publika företags aktiekurser? 

 

1.4 Syfte  

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka effekten av hur en oren revisionsberättelse 

påverkar svenska företags aktiekurser. Ett delsyfte med denna studie är att undersöka om 

den eventuella effekten på aktiekursen varierar beroende på företagens branscher och 

börslistor. Ytterligare ett delsyfte i studien syftar till att se vilken eventuell effekt olika 

typer av revisonsanmärkningar får på aktiekursen. 

 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget med denna studie är främst att den bidrar till att öka förståelsen för 

vad revisionsberättelsen har för effekter på publika aktiebolag i Sverige. Framför allt 

kommer vår studie att bidra med ytterligare information om hur svenska aktieföretags 

aktiekurser påverkas av en oren revisionsberättelse. Vi kommer att undersöka 

observationer från fler år än vad den enda tidigare genomförda svenska studien gjort, 

författad av Halén Björklund och Vestman (2008). Detta kommer resultera i större 

generaliserbarhet än den tidigare studien. Vi kommer också undersöka om vissa 

företagsspecifika faktorer som branschinriktning och börslistor, påverkar den eventuella 

effekten på aktiekursen. Informationen som finns idag inom detta område är begränsad på 

grund av de fåtal studier som genomförts i Sverige. Vi hoppas därför att vår studie kommer 

att bidra med ytterligare kunskap inom detta område.  
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Det praktiska bidraget med denna studie är främst att den bidrar till att publika aktiebolag 

kan få en större inblick i vilka konsekvenser en oren revisionsberättelse kan få för dem. 

Som tidigare nämnts anser vi att det finns ett visst allmänt intresse av orena 

revisionsberättelser på grund av deras nyhetsvärde. Vi anser därför att studien även kan 

bidra i detta hänseende i och med att den ger allmänheten en större inblick i hur en oren 

revisionsberättelse faktiskt påverkar aktiebolagen. Slutligen bidrar vår studie till att 

underlätta utvärderingen av de nya reglerna kring revisionsberättelsen, som tidigare nämnt. 

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vår undersökning av orena revisionsberättelser och deras påverkan 

på aktiepriserna till åren 2004-2013. 2014 har vi inte tagit med i studien då 

revisionsberättelserna för det året inte kommer ut i tid för att vi ska kunna använda oss av 

dem. Vi ansåg att tio år av data är lämpligt för att få ett urval som är tillräckligt stort för att 

möjliggöra upptäckten av eventuella statistiska samband. Anledningen att vi inte tagit mer 

än tio år är att vi ville ha ett hanterbart dataunderlag med avseende på de resurser vi haft. 

En annan anledning till denna avgränsning är att användandet av äldre data minskar 

relevansen av studien, då tonvikten skulle förskjutas bakåt i tiden. Att använda data från 

tidigare år än 2004 skulle också bli praktiskt problematiskt eftersom databasen vi kommer 

använda oss av bara redovisar orena revisionsberättelser från och med 2004. Någon annan 

databas med informationen från före 2004 har vi inte funnit. Vi skulle visserligen ha 

kunnat undersöka tidigare års redovisningar manuellt men det hade krävt en tidsåtgång 

som vi anser ligger utanför en studie på den här nivån.     

 

I studien har vi avgränsat oss till att enbart studera aktiebolagen med orena 

revisionsberättelser som är noterade på börserna Aktietorget, Nordic MTF, First North, 

NGM Equity och Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap börslistor. Anledningen 

till att vi har valt att studera dessa listor är att de finns på de största börserna i Sverige. Vi 

har också begränsat studien till att bara undersöka företag med registrerat säte i Sverige. Vi 

har valt att avgränsa oss till Sverige eftersom vi här ser ett outforskat område, och vi tror 

därmed att studien kan bidra med ytterligare information.  

 

Vi har enbart undersökt orena revisionsberättelsers eventuella påverkan på noterade bolag. 

Som tidigare nämnt påverkar relevant information aktiepriset. Revisionsberättelsen är 

förstås bara en del av den information som är relevant. Vi har dock valt att fokusera enbart 

på den information som kommer från revisionsberättelsen i vår studie. Denna begränsning 

genomförs eftersom det med tanke på studiens omfattning inte hade varit praktiskt möjligt 

att kontrollera alla aspekter som kan påverka aktiepriset. Vi är förstås medvetna om att 

denna begränsning kan leda till att resultatet av studien påverkas av aspekter som vi valt att 

inte undersöka, men vi tror att effekten av den orena revisionsberättelsen kan synliggöras 

även om inte alla faktorer beaktas.  
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2. Vetenskapsteori 

I denna del av uppsatsen presenterar vi de vetenskapsmetodologiska frågorna som ligger 

till grund för vårt uppsatsarbete. Det är viktigt att belysa vissa vetenskapsteoretiska 

frågeställningar innan vi fortskrider med uppsatsen. Detta görs för att läsaren ska kunna 

bedöma om de tillvägagångsätt vi använder oss av är lämpade för denna typ av studie. 

Utöver detta diskuteras litteraturen vi använt oss av i studien.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Ontologiska frågeställningar innefattar bland annat vad man har för syn på verkligheten 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 48). De finns två olika ståndpunkter när det kommer till 

hur verkligheten ser ut, dessa är objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 2013, s. 

42). Konstruktionism uttrycker en ståndpunkt att verkligheten är någonting som skapas av 

individers uppfattningar och handlande (Bryman, 2011, s. 37). Objektivismen menar 

istället att verkligheten är oberoende av individer (Bryman & Bell, 2013, s. 42). I vår 

uppsats kommer vi utgå från objektivismen, eftersom vi vill skapa förståelse för ett 

fenomen utifrån yttre fakta som vi antar är sanna.  

 

Konstruktionismen och objektivismen behöver dock inte vara helt uteslutande (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 60). Vi anser att aktiekursen är objektiv vilket borde innebära att 

effekten på denna av en oren revisionsberättelse är objektiv. För att kunna mäta effekt 

krävs dock ett visst mått av bedömning. Vi kommer exempelvis behöva bedöma vad som 

ska anses vara den normala avkastningen, för att sedan kunna undersöka hur avkastningen 

förändras från denna bas. Trots dessa inslag av bedömningar kommer vi i uppsatsen att 

ständigt sträva efter att åskådliggöra en så objektiv bild över effekten på aktiekursen som 

möjligt. Kostruktionismen är inte lämplig när man vill undersöka generella 

samhällsaspekter, eftersom denna teori är mer fokuserad på sociala identiteter (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 48). Med detta i åtanke tycker vi att objektivismen är den bäst lämpade 

verklighetsynen för att besvara vår problemformulering rörande effekten på aktiekursen av 

en oren revisionsberättelse. 

 

2.2 Kunskapssyn 

Det existerar två huvudsakliga kunskapssyner inom samhällsvetenskaplig forskning, 

nämligen positivism och hermeneutik (Thurén, 2007, s. 16). Positivismen strävar efter en 

absolut kunskap, medan hermeneutiken har en större betoning på att vad som är sant och 

kunskap beror på sammanhang (Thurén, 2007, s. 16). Hermeneutik har framförallt fokus på 

att förklara mänskligt beteende och tolka människors handlingar (Bryman & Bell, 2013, s. 

38). Positivismen menar att kunskap uppkommer genom att man iakttar ett fenomen eller 

genom logik drar slutsatser, ofta i form av kvantifiering (Thurén, 2007, s. 18). Denna 

kunskapssyn har stort fokus på mätbarhet och kvantitativa metoder samt strävar efter 

objektivitet (Mårtensson & Nilstun, 1988, s. 28). Det kunskapssynsätt som används är nära 

relaterat till den verklighetssyn och det angreppssätt som förespråkas (Bryman, 2011, s. 

46). 

 

Positivism är den kunskapssyn som vi kommer använda oss av i vår studie. Vi strävar i 

studien efter att öka kunskapen om den orena revisionsberättelsens effekt på aktiekursen. 

Denna kunskap hoppas vi skapa genom att granska den effekt orena revisionsberättelsen 

har, samt att dra logiska slutsatser från de effekter vi upptäcker.  Som presenterats i 

föregående del kommer vi i uppsatsen att använda oss av en objektiv syn på verkligheten. 
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En objektiv verklighetssyn brukar ofta vara sammanlänkat med ett positivistiskt synsätt 

som strävar efter en objektiv sann kunskap (Bryman & Bell, 2013, s. 49).  

 

Anledningen till att vi valt att inte använda hermeneutiken som kunskapssyn är att den inte 

passar med den problemformulering vi ställt oss. Hermeneutiken är främst användbar när 

man är intresserad att ta reda på känslor och värderingar hos individer (Alvesson & Deetz, 

2000, s. 40). Vi är i denna uppsats inte intresserade av vad investerarna tycker om orena 

revisionsberättelser, utan vi vill undersöka hur aktiekursen påverkas. Detta leder till att vi 

tycker att positivismen är den kunskapssyn som passar uppsatsen bäst.  

 

2.3 Angreppssätt 

Det finns i huvudsak två möjliga vetenskapsteoretiska sätt att designa en studie, dessa 

är deduktion och induktion (Mårtensson & Nilstun, 1988, s. 22). Induktion utgår från 

empirin och försöker utifrån denna dra slutsatser (Thurén, 2007, s. 22). Det är dock inte 

denna metod vi kommer att använda oss av i vår studie, vi kommer att använda oss av 

deduktion. Deduktion är en metod som utgår från teorier och skapar hypoteser som sedan 

testas (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Deduktion lägger stor vikt vid logik, eftersom 

slutsatser dras som en logisk följd av det som utförts i studien (Thurén, 2007, s. 28). Vi 

kommer, efter en teorigenomgång, sätta upp hypoteser som vi sedan kommer undersöka 

med empiriskt material. För att slutligen se om resultatet av empirigranskningen stämmer 

överens med de hypoteser vi ställt upp. Detta är en typisk utformning för en studie som har 

en deduktiv ansats och vi tycker att detta angreppsätt är bra lämpat för att besvara vår 

problemformulering.  

 

Som tidigare nämnts är induktion ett alternativ till detta angreppssätt. Eftersom det redan 

finns teorier inom området som går att använda som grund för hypotesbildning, ansåg vi 

det vara onödigt att använda angrepsättet induktion. Induktion medför dessutom en 

svårighet att generalisera de resultat som studien åstadkommit, de finns nämligen inget 

rationellt skäl till att samma test i ett annat sammanhang resulterar i samma slutsatser 

(Thomassen, 2007, s. 51). Eftersom vi med vår problemformulering vill besvara om en 

oren revisionsberättelsen påverkar aktiekurser hos svenska publika företag, behöver vi 

kunna generalisera resultatet av studien till denna målpopulation. Därför anser vi att 

deduktion är ett bättre angreppssätt för just denna studie. All tidigare forskning, som vi 

identifierat, inom området har dessutom liksom vi använt sig av en deduktiv ansats.  

 

2.4 Kvantitativ metod 

För att besvara vår problemformulering kommer vi använda oss av en kvantitativ metod i 

insamlandet av data. Detta är en datainsamlingsmetod som är nära relaterad till den 

deduktiva ansatsen (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Kvantitativ forskning syftar till att mäta 

ett visst fenomen eller effekten av detta (Thomassen, 2007, s. 78). Vilket är precis det vi 

vill åstadkomma i vår studie som undersöker effekten på aktiekursen av en oren 

revisionsberättelse. Vi kommer att mäta denna effekt genom att kvantifiera aktiekursens 

förändring via den abnormala avkastningen.   

 

I princip all forskning, som undersökt samma fenomen, har använt sig av en kvantitativ 

studie exempelvis Soltani (2000), Dodd et al. (1984), Ameen et al. (1994) och Ittonen 

(2009). Det tycks vara den rådande forskningsstrategin på området. Det finns dock ett fåtal 

studier som i alla fall diskuterar möjligheten att använda en kvalitativ metod, exempelvis 
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Al-Thuneibat et al. (2007, s. 92). Ett användande av denna metod skulle dock kräva ett 

annat perspektiv på problemformuleringen. Eftersom vi är intresserade av att åskådliggöra 

den generella effekten av en oren revisionsberättelse finner vi, liksom majoriteten av 

tidigare forskare, att en kvantitativ forskningsstrategi är bäst lämpad. I och med denna 

metods nära koppling till en deduktiv ansats, objektivism och positivism kan tidigare 

forskning inom området generellt sägas följa även dessa principer. 

 

2.5 Litteratursökning 

När vi letat efter litteratur till vår uppsats har vi ursprungligen använt oss av Umeå 

universitetsbiblioteks söktjänst. Denna söktjänst innefattar alla bibliotekets resurser i form 

av böcker, tidskrifter och databaser (Umeå universitetsbibliotek, u.å.). Vi valde att primärt 

använda denna sökmotor eftersom den söker bland många olika resurser, vilket minskar 

risken för att missa någon väsentlig litteratur. Vi är också av den uppfattningen att 

bibliotekets resurser håller en god kvalitet. De sökord som främst har använts är; audit 

opinion, audit report, qualified audit reports, qualified audit opinion, audit opinion and 

stock price, audit report and stock price, modified audit opinion, event study, problems 

event study, EMH, Efficient market hypothesis, information asymmetry, agency theory och 

information environment. 

 

Utöver Umeå universitetsbiblioteks söktjänst har vi också använt oss av Google Scholar, 

denna söktjänst var någonting som Bryman (2011, s. 115) rekommenderar. Anledningen 

till att vi valde att söka i denna databas är att den, i likhet med Universitetsbibliotekets 

söktjänst, söker brett och hittar det mesta inom området. Viktigt att komma ihåg när man 

använder denna typ av söktjänst är dock att man noga måste undersöka kvalitén på den 

litteratur som presenteras (Bryman & Bell, 2013, s. 125). Detta diskuteras mer under nästa 

del som handlar om källkritik. I denna databas har vi använt i huvudsak samma sökord som 

i universitetsbibliotekets söktjänst.  

 

Google Scholar har också en funktion där man kan hitta relaterade artiklar och artiklar som 

har citerat en artikel i fråga. Dessa båda funktioner har vi använt oss en del av. Utöver den 

litteratur som vi funnit i dessa två databaser har vi främst hämtat litteratur från referenser i 

den litteratur som vi använt oss av. Detta hoppas vi har bidragit till att vi har identifierat 

den väsentligaste litteraturen inom området. 

 

2.6 Källkritik 

I den här uppsatsen har vi använt oss av en stor mängd externa källor, exempelvis från 

vetenskapliga artiklar, böcker och internetsidor, för att underbygga vår argumentation. Av 

lätt insedda skäl är det av yttersta vikt att källorna håller god kvalitet. Enligt Thurén (2013, 

s. 7-8) finns det fyra kriterier för källkritik, närmare bestämt äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet. Ejvegård (2009, s. 71-73) tar också upp alla de här kriterierna 

men har tendensfriheten som en del av oberoendekriteriet. Han använder sig också av ett 

färskhetskrav som säger att det är generellt bättre att använda nyare källor än äldre 

(Ejvegård, 2009, s. 72).   

 

Tidssambandskriteriet handlar om att ju längre det är mellan en händelse och källans 

beskrivning av händelsen desto större anledning finns det att vara skeptisk mot källan 

(Thurén, 2013, s. 7). Detta kriterium är inte direkt relevant i vår uppsats eftersom vi 

visserligen studerar händelser men inte direkt skildringar av händelser i den meningen. Det 
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enda angående tidsambandet som kan vara relevant för vår uppsats är att en del av den 

tidigare forskningen använder data som är hämtat från flera år innan forskningen 

genomfördes. Detta skulle kunna medföra en svårighet för forskarna att korrekt identifiera 

exempelvis händelsedagar för händelser som används i studien, någonting som skulle 

kunna påverka kvalitén på den tidigare forskningen. Vi är dock inte oroliga över detta 

eftersom den forskning vi använt oss av generellt är publicerad i väl ansedda 

forskningstidskrifter, vilket kommer att diskuteras nedan. 

 

Äkthetskriteriet fokuserar på om källan verkligen är vad den verkar vara (Thurén, 2013, s. 

17). När det gäller de vetenskapliga artiklarna har vi förstås ingen större möjlighet att 

själva ta reda på om forskarna gjort vad de påstått eller om de förvanskat data och resultat 

på något sätt. Som vi förstår är de artiklarna vi använt publicerade i seriösa vetenskapliga 

tidskrifter som knappast skulle acceptera tvivelaktigt material. Vi har undersökt och 

kommit fram till att en klar majoritet av dessa tidskrifter dessutom kräver granskning av 

andra forskare innan en artikel publiceras, vilket i vår mening ökar sannolikheten för att 

artiklarna håller god kvalitet. Dessutom har vi noterat att de äldre vetenskapliga artiklarna 

vi använt ofta refereras i nyare artiklar, vilket ytterligare stärker tilltron till de förstnämnda.  

 

När det gäller internetsidor kommer en del information från börsernas hemsidor och 

myndigheter som Skatteverket och Finansinspektionen. Informationen därifrån berör 

många och större felaktigheter skulle förmodligen rättas till snabbt. För en del övriga 

internetsidor som exempelvis tidningsartiklar kan det möjligen finnas större skäl att 

ifrågasätta den information som ges. Vi har dock inte använt sådan information i någon 

större omfattning varefter eventuella felaktigheter skulle ha begränsad påverkan på vår 

uppsats. 

 

Vi tycker att oberoendekriteriet är uppfyllt i vår uppsats då vi nästan uteslutande använt oss 

av förstahandskällor. Undantaget är när vi använt databaser för att ta reda på vilka bolag 

som haft oren revisionsberättelse och bolagens historiska aktiekurser. Detta kommer att 

diskuteras mer utförligt i delen om undersökningsmetod. 

 

Gällande tidigare nämnda färskhetskrav har vi i allmänhet försökt använda oss av relativt 

nya källor. Det går dock inte att komma ifrån att intresset för att forska på området verkar 

ha varit stort i början av 80-talet, med en del viktiga studier genomförda under denna 

tidsperiod. Dessa har förstås ganska många år på nacken men vi har tagit med dem ändå, 

eftersom vi anser att de är högst relevanta för ämnesområdet.    

 

Ytterligare ett kriterium för källkritik är tendensfrihet som handlar om att källan ska vara 

opartisk (Thurén, 2013, s. 63) Vi har generellt ingen anledning att tro att någon källa skulle 

vara partisk. Möjligen skulle FAR, som är en branschorganisation, kunna tänkas ha 

anledning att framställa revision viktigare än vad den faktiskt är. Men vi tror knappast att 

det är av relevans i det här fallet, eftersom vi endast använt FAR för beskriva syftet med 

revision och deras beskrivning inte skiljer sig från den uppfattning som vi hade sen 

tidigare.  

 

Med undantag för MacKinlay (1997) och databaserna Retriever Business och Datastream 

har vi inte i någon större utsträckning förlitat oss på någon enskild källa. Anledningen till 

att vi använt MacKinlay (1997) mycket är att den i vår mening bäst praktiskt beskriver 

tillvägagångssättet för en händelsestudie. Artikeln är dock väl citerad och författaren är 

professor i finansiering vid ett amerikanskt universitet, vilket sammantaget gör att vi inte 
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har något skäl att misstro källan. Dessutom har vi använt andra artiklar som exempelvis 

Henderson (1990) för att styrka det MacKinlay (1997) säger. Rörande Retriever och 

Datastream är vi medvetna om problematiken med att förlita oss mycket på enskilda 

databaser. Vi har dock inte haft några realistiska alternativ till att få tag på informationen vi 

behöver på annat sätt. Ytterligare diskussion kring databaserna kommer att föras när 

datainsamlingsmetoden presenteras. 

Sammanfattningsvis anser vi att våra källor är av god standard. Helt säker på kvalitén på 

allt material vi använt kan vi förstås inte vara men vi har genomgående arbetat för att finna 

och använda källor med så hög kvalitetsnivå som möjligt.   
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning och för en diskussion kring hur vår studie 

relaterar till det som tidigare är gjort inom området. Vi presenterar de teorier som ligger till 

grund för uppsatsen. I den avslutande delen av detta kapitel lägger vi fram de teoretiska 

hypoteser som vi kommer att undersöka i vår uppsats. 

 

3.1.1 Tidigare forskning 

En av de tidigaste forskningarna som undersökt den orena revisionsberättelsens effekt på 

aktiekursen publicerades av Michael Firth 1978. Denna forskning är relativt gammal, vi 

väljer dock att lyfta fram den i vår studie eftersom vi upplever att den är startskottet till 

mycket av forskningen inom detta område. Syftet med Firths forskning var att undersöka 

hur informativ en oren revisionsberättelse är och vilken effekt den får på företagets 

aktiekurs (Firth, 1978, s. 642). I denna forskning undersökte han ett urval på 247 av de 

största börsnoterade företagen i Storbritannien som hade en oren revisionsberättelse under 

perioden 1974-1975 (Firth, 1978, s. 645). Slutsatserna i denna forskning är att det går att se 

en negativ effekt på aktiekursen direkt efter revisionsberättelsen för orena 

revisionsberättelser av typerna värderingsproblem, generella anmärkningar och 

tveksamheter till företagets överlevnad (Firth, 1978 s. 648). Utifrån det som Firth (1978) 

beskriver i sin studie upplever vi ingen större förändring i revisionsberättelsens utformning 

fram till idag. Detta ökar relevansen för forskningen även om den är relativt gammal och 

många andra aspekter har förändrats sedan 1970-talet. Så vitt vi förstår är detta en av de 

allra första forskningarna som undersökt den orena revisionsberättelsens effekt på 

aktiekursen. Firths forskning kan därför sägas ha skapat normen för hur denna typ av 

undersökningar går till. Detta syns väldigt tydligt eftersom i princip all senare forskning 

inom området är utformade på i stora drag samma sätt. Att Firth (1978) tycks haft stort 

inflytande på den efterföljande forskningen gör den naturligtvis viktig att presentera i 

denna studie.  

 

En annan tidig studie inom detta område är en australiensisk forskning publicerades 1979 

av Ball, Walker och Whittred. Ball et al. (1979, s. 23) försökte i likhet med Firth (1978, s. 

642) utröna om en oren revisionsberättelse får investerarna att revidera sin åsikt angående 

företaget, vilket synliggörs genom förändring i företagets aktiekurs. Denna forskning 

undersökte australiensiska börsnoterade företag som fått minst en oren revisionsberättelse 

under perioden 1961-1972, urvalet bestod slutligen av 117 observationer (Ball et al., 1979, 

s. 25). Ball et al. (1979, s. 32) lyckas inte hitta någon signifikant avvikelse mellan de 

förväntade och de faktiska avkastningarna under perioden efter offentliggörandet av 

revisionsberättelsen. Denna forskning skiljer sig mer i förhållande till senare forskning på 

detta område än vad Firth (1978) gör. Det rör sig dels om ett urval från en ännu tidigare 

period, studien innehåller nämligen data från 1960-talet. De aktuella reglerna i Australien 

vid forskningens utförande skiljer sig en del från reglerna som är aktuella för vår studie. 

Även om denna forskning är mindre relevant för vår uppsats väljer vi ändock att lyfta fram 

den för att skapa en helhetsbild över forskningsläget samt belysa frågan från ett 

australiensiskt perspektiv. Mycket av den övriga forskningen som kommer att presenteras i 

detta kapitel kommer från USA och Europa.  

 

En av de tidigaste amerikanska forskningarna på detta område genomfördes av Chow och 

Rice och publicerades 1982. De refererade mycket till Firth (1978) och Ball et al. (1979) i 

sin litteraturgenomgång. I undersökningen blev det slutliga urvalet 90 företag med orena 

revisionsberättelser som parades ihop med 90 företag med rena revisionsberättelser, som 
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fungerade som kontrollgrupp (Chow & Rice, 1982, s. 39). Resultatet av forskningen visar 

på ett signifikant negativt samband mellan orena revisionsberättelser och aktiepriset (Chow 

& Rice, 1982, s. 50). Studien är intresseväckande så till vida att den är en av de forskningar 

som tydligt visar på ett samband mellan oren revisionsberättelse och aktiekursen, vilket 

stämmer bra med Firth (1978) men motsäger Ball et al. (1979). Denna forskning bidrar till 

vår uppsats genom att presentera en möjlig lösning till problemet rörande att isolera 

effekter från den orena revisionsberättelsen, i det här fallet genom användandet av en 

kontrollgrupp. Detta problem är någonting som vi kommer diskutera vidare under kapitel 5 

Händelsestudie. 

 

Samtidigt som Chow och Rice (1982) genomförde Elliott (1982) också en undersökning på 

den amerikanska marknaden. Elliott (1982, s. 619) fokuserade på en viss typ av orena 

revisionsberättelser, nämligen revisorns anmärkning om osäkerhet kring framtida 

händelser, som i sig består av exempelvis tveksamheter kring företagets överlevnad och 

tillgångsvärderingar. Tester utfördes med företagets offentliggörande av vinst som en 

uppskattning av när den orena revisionsberättelsen blev offentlig (Elliott, 1982, s. 

627).  Författaren hittar inget negativt samband mellan revisorsanmärkning och avkastning 

vare sig vid tidpunkten för offentliggörandet eller för en period på 14 veckor efteråt 

(Elliott, 1982, s. 636). Däremot hittar Elliott (1982, s. 636) en statistisk signifikant negativ 

effekt på aktiekursen före själva offentliggörandet av revisionsberättelsen. Vi tycker att 

denna studie är intressant eftersom den indikerar att investerare reagerar på den 

information som revisionsberättelsen förmedlar innan den kan anses vara 

offentliggjord.  Denna studie bidrar till vår studie eftersom den öppnar diskussionen kring 

vilket händelsefönster som ska användas, för att bäst fånga upp den eventuella effekten av 

en oren revisionsberättelse. Vi tror att händelsetidpunkten som använts vid denna studie 

kan vara en svaghet som minskar resultatets kvalité, detta är också någonting som Elliott 

(1982, s. 627) själv lyfter som en svaghet i studien.  

 

Dodd, Dopuch, Holthausen och Leftwich publicerade 1984 en forskning som, i likhet med 

tidigare studier, undersökte om en oren revisionsberättelser påverkar aktiekursen för 

företaget i fråga. De valde företag som fanns på New York-börsen och amerikanska 

aktiebörsen (Dodd et al., 1984, s. 11) och hade till slut ett urval på 283 företag (Dodd et al., 

1984, s. 22).  Forskarna kom fram till att offentliggörande inte tycks ha någon effekt på 

aktiekursen (Dodd et al., 1984, s. 34).  Dodd et al. (1984, s. 22) finner dock en viss effekt 

på aktiepriset före offentliggörandet av revisionsberättelsen. Denna forskning finner 

således i likhet med Elliott (1982, s. 635) en effekt före själva händelsetidpunkten, vilket vi 

anser bidrar till att lyfta frågan kring vilken tidpunkt som ska anses vara offentliggörandet. 

Detta är något som vi kommer att diskutera i kapitlet om händelsestudien, när vi försöker 

identifiera vilken tidpunkt en oren revisionsberättelse eventuellt får effekt på aktiekursen. 

Forskarna föreslår att fortsatt forskning ska fokusera på att identifiera när informationen 

om orena revisionsberättelser blir offentlig (Dodd et al., 1984, s. 34). Med tanke på det är 

det knappast förvånande att det är detta som tre av författarna gör i en senare studie.   

 

Dopuch, Holthausen och Leftwich genomförde under 1986 ytterligare en studie inom detta 

område. Denna forskning har dock ett annat perspektiv än tidigare studier. Författarna 

undersökte om annonserande i media av en oren revisionsberättelse får någon effekt på 

företagets aktiekurs (Dopuch et al., 1986, s. 93). Slutsatsen blir att när tidningen lyfter fram 

en oren revisionsberättelse får detta en negativ effekt på aktiekursen (Dopuch et al., 1986, 

s. 116). Denna slutsats förvånar författarna, som menar att det som framkommit inom detta 

forskningsområde tidigare bör ifrågasättas och att ytterligare undersökning behövs för att 
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säkerställa den orena revisionsberättelsens effekt på aktiekursen (Dopuch et al., 1986, s. 

116). Denna forskning anser vi vara väldigt intressant att presentera eftersom den finner ett 

starkt negativt samband mellan aktiekursen och annonserandet av den orena 

revisionsberättelsen. Valet av händelsetidpunkt tycks vara viktigt för utfallet av studien 

samt hur starkt samband undersökningen identifierar mellan aktiekursen och den orena 

revisonsberättelsen. Detta är någonting som vi tar hänsyn till i vår egen studie speciellt i 

val av och utformande av metod.  

 

En forskning som ser på detta forskningsområde från ytterligare ett annat perspektiv är 

Fields och Wilkins (1991). De undersökte effekten på aktiekursen vid återtagandet av en 

oren revisionsberättelse (Fields & Wilkins, 1991, s. 62). Vi tycker att denna studie är 

väldigt relevant eftersom den belyser forskningsområdet från en annan vinkel som inte 

övrig forskning tycks uppmärksamma. Studien är också intressant eftersom den precis som 

Dopuch et al. (1986, s. 94) använde tidningsnyheters publiceringsdag som händelsedag. 

Forskningen genomfördes på företag på de amerikanska börserna, urvalet bestod av 52 

nyhetsannonseringar om återtagande av oren revisionsberättelse under perioden 1978-1987 

(Fields & Wilkins, 1991, s. 64). Studien kommer fram till att ett återtagande av en oren 

revisionsrapport leder till en positiv effekt på företagets aktiekurs, framförallt om 

återtagandet är oväntat (Fields & Wilkins, 1991, s. 69).  

 

Ytterligare en studie med ett litet annat tillvägagångssätt publicerades av Choi och Jeter 

1992. Den stora skillnaden mot många av de andra studierna är att de mäter effekten av 

orena revisionsberättelser med hjälp av earnings response coefficient (ERC), vilket mäter 

hur marknaden mottar offentliggörandet av företagens resultat (Choi & Jeter, 1992, s. 230). 

Författarna har till skillnad från övrig forskning inte studerat aktiekursen direkt, men i 

måttet ERC ingår aktiekursen indirekt. Studien är relevant för vår undersökning eftersom 

den belyser ett alternativt tillvägagångssätt att studera aktiekursens förändring till följd av 

en oren revisionsberättelse. Författarna antar att marknaden blir mindre mottaglig för de 

resultat som offentliggörs efter att företaget fått en oren revisionsberättelse (Choi & Jeter, 

1992, s. 230). Effekten av två sorters orena revisionsberättelser mäts, anmärkning på grund 

av inkonsekvens och specifika påpekanden av revisor (Choi & Jeter, 1992, s. 233). 

Resultatet visar att både typerna av orena revisionsberättelser har ett statistiskt samband 

med minskande ECR (Choi & Jeter, 1992, s. 245). Författarna skriver dock att anledningen 

till att ECR minskar kan vara att företag som genomgått operationella förändringar oftare 

får orena revisionsberättelser, det behöver inte vara den orena revisionsberättelsen i sig 

som är orsaken till deras resultat (Choi & Jeter, 1992, s. 246).  

 

En studie som genomfördes under 1990-talet utfördes av Ameen, Chan och Guffey och 

publicerades år 1994. Den skiljer sig främst från tidigare studier genom att forskarna har 

undersökt effekten av en oren revisionsberättelse på aktiekursen hos relativt mindre 

amerikanska börsbolag, noterade på OTC exchange (Ameen et al., 1994, s. 998). 

Anledningen till valet av företag är att författarna misstänker att effekten av orena 

revisionsberättelser kan vara större hos mindre företag än större företag, eftersom det finns 

mer information i övrigt om större företag (Ameen et al., 1994, s. 997). Ameen et al., 

(1994, s. 1005) hittar dock inget negativt signifikant samband mellan orena 

revisionsberättelser och aktiepriset vid offentliggörandet. Dock finner de i likhet med Dodd 

et al. (1984, s. 22) och Elliott (1982, s. 636) att aktiepriset påverkas negativt före 

offentliggörandet av en oren revisionsberättelse vilket indikerar att marknaden redan 

reagerat på det som orsakade den orena revisionsberättelsen (Ameen et al., 1994, s. 1005). 

När författarna inte tog hänsyn till riktningen på förändringen av aktiepriset fann de ett 
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signifikant samband mellan aktiepriset och den orena revisionsberättelsen vid tiden för 

revisionsberättelsens offentliggörande (Ameen et al., 1994, s. 1006). Detta kan bland annat 

bero på att dåliga nyheter blir bra om de är mindre dåliga än investerare ursprungligen trott 

(Ameen et al., 1994, s. 1006). Vi anser att studien är tänkvärd i och med att den tittar på 

relativt små, i en amerikansk kontext, noterade aktiebolag. Författarana funderar kring 

informationsmängden runt företaget och om den påverkar effekten av den orena 

revisionsberättelsen, vilket ingen av de tidigare studierna tydligt reflekterat kring. Ameen 

et al., (1994, s.1008) belyser också att en oren revisionsberättelse skulle kunna leda till en 

positiv effekt för företaget förutsatt att informationen är bättre än vad investerarna 

ursprungligen tänkt sig. Denna aspekt är inte heller något som tidigare forskning tycks ha 

undersökt.   

 

Den tidigaste forskningen som inte är utförd i ett engelskspråkigt land är Soltanis forskning 

som utfördes på den franska aktiemarknaden. Författaren har som många tidigare 

undersökt om orena revisionsberättelser är informativa för aktiemarknaden genom att 

undersöka om dessa påverkar aktiekursen (Soltani, 2000, s. 271). Denna forskning är 

väldigt intressant då den är utförd i ett annat land än tidigare forskning. Författaren belyser 

detta tydligt och menar att forskningen bidrar med ett nytt perspektiv därför att fenomenet 

undersöks i andra ekonomiska förhållanden (Soltani, 2000, s. 276). Att det kan vara 

skillnad mellan olika länder är förstås något som ytterligare ökar intresset av att underöka 

detta i Sverige, vilket ytterligare motiverar vår studie. Slutsatsen av Soltanis forskning är 

att en oren revisionsberättelse har en negativ effekt på företagets aktiekurs omkring 

offentliggörandet (Soltani, 2000, s. 287).  

 

En forskning som också är genomförd i en annan miljö, gjordes på den kinesiska 

aktiemarknaden, och publicerades år 2000. Författarna Chen, Su och Zhao undersökte 

vilken effekt orena revisionsberättelser får på aktiepriserna för företag på Shanghais börs 

(Chen et al., 2000, s. 432). Slutsatsen av denna undersökning, som genomfördes på 844 

observationer under perioden 1995-1997, blev att en oren revisionsberättelse får en negativ 

effekt på företagets aktiekurs framförallt andra året detta inträffar (Chen et al., 2000, s. 

451). Vi finner denna forskning betydelsefull eftersom den är utförd under helt andra 

förutsättningar än den övriga forskningen vi presenterat. Författarna själva lägger stor vikt 

vid att läsaren ska förstå att den kinesiska marknaden var mycket ny och att det rådde 

andra informationsförutsättningar där än i västvärlden (Chen et al., 2000, s. 450-451). 

Studien är intressant eftersom den i likhet med Ameen et al. (1994, s. 999) funderar kring 

betydelsen av informationsmiljön för identifierandet av eventuellt samband mellan oren 

revisionsberättelse och aktiepris. Att denna studie är utförd i så annorlunda förhållanden 

bidrar förstås till att denna forsknings resultat inte direkt är jämförbar med vår studie. Vi 

tycker dock att den är viktig att lyfta fram då den bidrar med ett ytterligare perspektiv som 

belyser de meningsskiljaktigheter som råder inom forskningsområdet. 

 

En studie i en kontinentaleuropeisk kontext utfördes av Martinez et al. (2004) och gjordes 

på den spanska marknaden. Primärt testades, i likhet med de andra studierna vi presenterat, 

om orena revisionsberättelser ger någon information till investerare (Martinez et al., 2004, 

s. 696). Därtill testade de även påverkan på aktiekursen av olika sorters orena 

revisionsberättelser, samt om det är någon skillnad mellan första gången bolaget får en 

oren revisionsberättelse eller om revisionsberättelsen är en upprepning från året före 

(Martinez et al., 2004, s. 696-697). Utöver detta undersökte de också ifall revision utförd 

av någon av de fem största revisionsbyråerna hade någon annan effekt på aktiekursen än 

för de som haft andra revisorer (Martinez et al., 2004 s. 696-697). Efter diverse bortfall 
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fick Martinez et al., (2004, s. 700) slutligen 129 observationer. De finner inga statistiska 

samband för det som testades, och kommer därmed fram till att revisionsberättelsen inte 

har något informationsvärde för investerare (Martinez et al., 2004, s. 702-703). Vi tycker 

att denna studie är intressant då den ger ytterligare ett nytt europeiskt perspektiv. Denna är 

också den enda forskningen utförd inom Europa som inte lyckats hitta någon effekt av den 

orena revisionsberättelsen. Martinez et al. (2004, s. 707) finner till skillnad från Chen et al. 

(2000, s. 434), som också genomförs på en relativt ny aktiemarknad, inget samband. Detta 

är intressant i sammanhanget eftersom det minskar belägget för att marknadens ålder skulle 

ha betydelse och därmed påverkar informationsvärdet av revisionsberättelsen.  

 

En forskning från ett relativt litet land, nämligen Jordanien, publicerades 2007 av Al-

Thuneibat, Khamees och Al-Fayoumi. De undersökte om orena revisionsberättelser 

påverkar aktiepriset på aktiebolag i Jordanien (Al-Thuneibat, 2007, s. 92). Författarna 

använde sig av en händelsestudie där händelsen är dagen när revisionsberättelsen 

publiceras på börsen i Amman (Al-Thuneibat, 2007, s. 92). Resultaten som Al-Thuneibat 

(2007, s. 97) kommer fram till är att den orena revisionsberättelsen inte har något statistiskt 

signifikant samband med aktiepriset. Al-Thuneibat et al. (2007) är, utifrån den forskning vi 

identifierat, den enda forskningen inom detta område som är utförd i ett land som är 

befolkningsmässigt mindre än Sverige.  Soltani (2000, s. 276) påpekar att effekten av en 

oren revisionsberättelse kan vara olika i olika länder. Vi har valt att lyfta denna forskning 

eftersom den, på grund av det land den är utförd i, bidrar till ytterligare ett perspektiv till 

tidigare forskning på detta område. 

 

Ett exempel på nyare forskning inom detta område är Ittonens doktorsavhandling från 

(2009). I denna forskning undersökte författaren hur orena revisionsberättelser av typen 

interna kontrollproblem och tveksamheter kring företagets överlevnad, påverkar 

aktiekursen (Ittonen, 2009 s. 4). Trots att studien utfördes vid Vasa universitet baserades 

urvalet på företag från den amerikanska aktiemarknaden (Ittonen, 2009, s. 53). Slutsatsen 

av denna studie är att det inte finns någon statistiskt signifikant negativ effekt på 

aktiekursen för de två typerna av orena revisionsberättelser som undersöktes (Ittonen, 

2009, s. 87; s. 121). Däremot upptäcker författaren en högre systematisk risk och variation 

hos aktiekursen efter offentliggörandet (Ittonen, 2009, s. 176). Denna studie är 

intresseväckande eftersom den är relativt ny och väldigt detaljerad. Eftersom studien är 

nyare än mycket av den tidigare forskningen vi presenterat bidrar den till att skapa en 

aktuellare bild över forskningsområdet. Den detaljerade forskningsgenomgången bidrar 

med att belysa många betydelsefulla aspekter med den här typen av studier.  

 

Czernkowski, Green och Wang publicerade 2010 en studie utförd på den kinesiska 

marknaden som kan sägas vara en fortsättning på forskningen utförd av Chen et al. (2000) 

som presenterats tidigare. Den största skillnaden ligger i att Czernkowski et al. (2010, s. 

405) utförde sin studie efter att vissa reformer på området revision ägt rum i Kina. Det 

förelåg också vissa metodologiska skillnader mellan denna studie och Chen et. al. (2000), 

exempelvis hade Czernkowski et al. (2010 s. 409-410) fler kontrollvariabler. Czernkowski 

et al. (2010, s. 422) kommer till skillnad från Chen et al. (2000, s. 451) fram till att 

marknaden inte tycks reagera på orena revisionsrapporter i allmänhet. För de allvarligaste 

sorterna av orena revisionsberättelser: revisorn vill inte uttala sig och oren 

revisionsberättelse med förklarande anmärkning, noteras dock ett samband mellan orena 

revisionsberättelser och aktiekursen (Czernkowski et al., 2010, s. 422). Denna studie är 

intressant eftersom den kommer fram till en annan slutsats än Chen et al. (2000, s. 451) 

trots att de är relativt lika undersökningar med likartade förutsättningar. 
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3.1.2 Sammanfattning tidigare forskning 

Som framgått av beskrivningen av tidigare studier kan det knappast anses råda konsensus 

rörande den orena revisionsberättelsens eventuella påverkan på aktiemarknaden. Viss 

forskning som exempelvis Chow & Rice (1982, s. 50), Dopuch et al. (1986, s. 93) och 

Soltani (2000, s .287) finner effekter på aktiepriset medan andan som Ball et al. (1979, s. 

32), Ameen et al. (1994, s. 1005) och Martinez et al. (2004, s. 703) inte finner någon effekt 

alls. Studierna skiljer sig givetvis åt rörande de länder de genomförts i, vilka år som 

studerats, val av händelsefönster etc. För att åskådliggöra skillnader/likheter mellan dem 

och därigenom underlätta jämförelser kommer vi nedan att presentera en tabell där vi tar 

upp en del aspekter som vi anser är viktiga.      

 

En anledning till de olika resultaten i den tidigare forskningen kan vara en viss variation i 

metod, dessa olika tillvägagångssätt kommer diskuteras under delen om händelsestudie i 

denna uppsats.  

 

Forskare År 

studerad

e 

Land Urval Händelsetidpunkt Resultat Händelsefönster 

Firth 1978 1974-

1975 
UK 247 Offentliggörande av 

oren rb 
-Negativ effekt efter 

offentliggörandet  
-Olika effekt 

beroende på vilken 

typ av rb 

(-20, +20) d 

Ball, Walker & 

Whittred 1979 
1961-

1972 
Australien 117 Offentliggörande av 

oren rb 
Ingen effekt  (-4 , + 4) v 

Chow & Rice 

1982 
1973-

1974 
USA 90orena

+90rena 
Månaden när finansiella 

rapporterna släpps  
Negativ effekt -3 månader 

-12 månader 

Elliott 1982 1973-

1978 
USA 145 Företagets presentation 

av vinst 
- Negativ effekt 

innan händelsen. 
- Ingen effekt efter 

(-45 , -1) v 

Dodd, Dopuch, 

Holthausen & 

Leftwich 1984 

1970-

1980 
USA 283 Tidigast av: 

1) 10-K 
2)Årsredovisning 

Viss negativ effekt 

men inte signifikant 
(-2, + 2)d 

Dopuch, 

Holthausen & 

Leftwich 1986 

1970-

1979 
USA 114 Tidningens annonsering 

av rb 
Negativ effekt (-1, +1) d 

 

Fields & 

Wilkins 1991 
1978-

1987 
USA 52 Tidningens annonsering 

av återtag av rb 
Återtagande av rb får 

positiv effekt 
(-21, +20) d 

Choi & Jeter 

1992 
1983-

1986 
USA 398 --- earnings response 

coefficient minskar 

vid oren rb 

---- 

Ameen, Chan 

& Guffey 1994 
1974-

1988 
USA 51 Tidigaste av tre möjliga 

datum 
Ingen effekt (-2, +2) d 

Soltani, 2000 1986-

1995 
Frankrike 543 Testar olika tidpunkter Negativ effekt 

omkring 

offentliggörandet 

(-30,+30) d 
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Chen, Su & 

Zhao, 2000 
1995-

1997 
Kina 844 Dagen då rb annonseras Negativ effekt 

framförallt år 2 
(-1, +1) d 

Martinez, 

Martínez & 

Benau, 2004 

1992-

1995 
Spanien 129 Tidigast av: 

-Börsen offentliggörs rb 
- 15 dagar före 

bolagsstämman 

Ingen effekt (-12, +12) d 

Al-Thuneibat, 

Khamees, Al-

Fayoumi, 2007 

2000-

2005 
Jordanien 42 När oren rb rapporteras 

till börsen 
Ingen effekt (-7, +7) d 

Ittonen, 2009 2002-

2007 
USA 342 -Rbs undertecknande 

- 10-K registrering 
-Ingen effekt 
-Systematisk risk och 

varians ökar 

(-1, +1) d 

Czernkowski, 

Green, Wang, 

2010 

1999-

2003 
Kina 3128 Dagen då rb annonseras Endast effekt på 

allvarligaste 

formerna av oren rb. 

(-1,+1) d 

Tabell 1. Sammanfattning av tidigare forskning 
 

3.2 Teorier 

I och med att vår uppsats har en deduktiv ansats presenterar vi nu de viktigaste teorierna 

som ligger till grund för denna uppsats och våra hypoteser som presenteras i del 3.3. Vi 

beskriver i korthet teorin och förklarar på vilket sätt denna anknyter till revision och vår 

problemformulering. 

 

3.2.1 Informationsasymmetri och informationsmiljö 

Informationsasymmetrin, som innebär att en part har mer information än motparten, kan 

vara ett problem på många marknader. En välkänt arbete på området publicerades av 

Akerlof 1970. Han använde ett exempel från marknaden med begagnade bilar för att 

tydligt illustrera resonemanget (Akerlof, 1970, s. 489). Problemet är att säljaren i 

bilexempelfallet vet mer om produktens verkliga värde vilket leder till att produkter av god 

kvalitet tenderar att drivas bort av produkter med dålig kvalitet (Akerlof, 1970, s. 489-

490). Det omvända är också möjligt, exempelvis gällande sjukförsäkringar där köparen i 

allmänhet har ett informationsövertag mot säljaren (Akerlof, 1970, s. 492). Asymmetrin av 

information är också ett problem på kapitalmarknaden eftersom den gör att investerare får 

svårt att skilja bra affärsidéer från dåliga (Healy & Palepu, 2001, s. 408). Den 

informationsasymmetri som är mest relevant för den här uppsatsen är den mellan 

företagsledningen och ägarna i ett aktiebolag. Eftersom styrelse och VD bland annat 

ansvarar för företagets styrning och förvaltning, se 4 §, 8 kap. respektive 29 §, 8 kap. i 

ABL (SFS 2005:551), har de ett informationsövertag mot företagets ägare.  

 

För att minska problemet med informationsasymmetri finns det olika strategier (Healy & 

Palepu, 2001, s. 408). En sådan strategi kallas signalering och utvecklades av Spence 

(1973). Han diskuterade signalering på arbetsmarknaden men ansåg att resonemanget gick 

att applicera på fler marknader (Spence, 1973, s. 356). Förenklat går idén ut på att 

jobbsökande, i det här fallet, genom exempelvis utbildning kan signalera att de är mer 

produktiva och därför mer intressanta att anställa än de som inte har utbildning (Spence, 

1973, s. 357). Denna signalering minskar således informationsasymmetrin (Spence, 1973, 

s. 358).   
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Revision är en form av signalering för att minska informationsasymmetrin mellan 

företagsledning och andra intressenter som exempelvis ägare (Eilifsen et al., 2009, s. 6). 

Genom att granska företagets räkenskaper och författa en revisionsberättelse kan revisorn 

signalera till investerare att det företaget påstår i sin årsredovisning med rimlig 

tillförlitlighet stämmer eller inte stämmer (Healy & Palepu, 2001, s. 415). Teorin om 

informationsasymmetri är viktig för vår uppsats eftersom den lägger grunden för 

revisionens syfte. Teorin innebär också att investerare borde tycka att en oren 

revisionsberättelse är viktig information (Healy & Palepu, 2001, s. 415). Om investerarna 

tycker att informationen i en oren revisionsberättelse är viktig är något som vi indirekt 

undersöker när vi försöker besvara vår problemformulering om oren revisionsberättelse 

påverkar aktiekursen.  

 

Ett koncept som har nära samband med informationsasymmetri kallas för 

informationsmiljö. Ittonen (2009, s. 17) definierar informationsmiljön som kvantiteten och 

kvalitén på den information om ett företag som investerare har möjlighet att tillgå. En 

rikare informationsmiljö minskar informationsasymmetrin mellan företaget och dess 

investerare (Ittonen, 2009, s. 17). Informationen kan komma från många olika källor. Det 

går dock inte att mäta ett företags informationsmiljö på ett direkt sätt (Lang et al., 2003, s. 

320). Lang et al. (2003, s. 320) använder sig av mängden analytiker som följer ett företag 

samt hur korrekta de är i sina prognoser, som en approximation av informationsmiljön. 

Ittonen (2009, s. 38) nämner att en del forskare istället använder sig av företagsstorlek för 

att uppskatta informationsmiljön. Konceptet med informationsmiljö är relevant i den här 

uppsatsen eftersom vi tror att ju rikare informationsmiljön är för ett visst företag desto 

mindre effekt får ytterligare information på investerarnas beteende. Detta resonemang för 

också Ameen et al. (1994, s. 998) i sin forskning. En oren revisionsberättelse borde i så fall 

resultera i mindre negativ effekt på aktiekursen eftersom investerarna redan fått 

information som gör att de förväntat sig den orena revisionsberättelsen.      

 

3.2.2 Agentteori 

Ytterligare ett viktigt koncept inom revision är något som brukar benämnas agentteorin 

(Eilifsen, 2009, s. 6). Teorin brukar lyftas fram när en person, som benämns agent, agerar 

istället för någon annan, ofta benämnd som uppdragsgivare (Ross, 1973 s. 134). Denna typ 

av förhållande uppstår till exempel mellan aktieägare och de som sköter den dagliga 

aktiviteten i företaget (Jensen & Meckling, 1976, s. 309). Agentteorin antar att både 

agenten och uppdragsgivaren vill maximera sin nytta, samt att de kan besitta olika mängd 

information (Ross, 1973, s. 135). Agentteorin är framförallt framträdande när agent och 

uppdragsgivare har olika syn på risk och därför är villiga att riskera olika mycket 

(Eisenhardt, 1989, s. 58). Denna teori är nära besläktad med informationsasymmetrin som 

presenterats i föregående del. 

 

Ett problem som diskuteras av bland annat Jensen och Meckling (1976, s. 309) handlar om 

hur man ska få agenten att maximera ägarnas intressen. Ytterligare ett problem som 

agentteorin diskuterar är att det är svårt eller kostsamt för ägare att övervaka agenten och 

hålla uppsikt över vad agenten företar sig (Eisenhardt, 1989, s. 58). I och med att de olika 

parterna i enlighet med agentteorin vill maximera sin egen nytta och att de har olika 

mycket information är uppfattningen att det finns ett behov av en revisor som ser till 

ägarnas intressen (Healy & Palepu, 2001, s. 415). 
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För aktieägarna är den finansiella informationen en viktig del i att bedöma hur företaget 

sköts (Antle, 1982, s. 512). För att säkerställa kvalitén på den finansiella informationen kan 

en revisor användas (Antle, 1982, s. 512-513). Agentteorin är en viktig del till att revision 

anses behövas (Wallace, 2004, s. 271). På grund av denna teoris väsentlighet för att 

förklara att revision behövs och vad som är syftet med denna, är den givetvis central i 

denna uppsats. Revisorn ska vara en informationsöverförare mellan agent och ägare. När vi 

i denna uppsats undersöker om aktieägarna reagerar på det revisorn förmedlar testar vi 

indirekt hur effektiv denna informationsöverföring är, samt till hur stor hjälp revision är för 

att förebygga agentteoriproblem. 

 

3.2.3 Effektiv marknadshypotes (EMH) 

1970 försökte Eugene Fama att definiera vad som är en effektiv marknad. Han kom fram 

till att det ideala är när priserna på marknaden skickar signaler till investerare angående 

kvalitén på det som säljs (Fama, 1970, s. 383). Denna teori innebär att marknadspriset 

alltid reflekterar den information som finns tillgänglig för marknaden (Malkiel, 2003, s. 

59). Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en sammanslagning av två idéer där den 

första är att konkurrens leder till en överensstämmelse mellan intäkter och kostnader (Ball, 

2009, s. 9). Den andra idén som EMH bygger på är att förändringar i priser på tillgångar 

beror på flödet av information till marknaden (Ball, 2009, s. 9). För att EMH ska gälla 

perfekt krävs dock vissa förutsättningar nämligen: inga transaktionskostnader, att alla har 

tillgång till samma information och att alla tolkar denna information på samma sätt (Fama, 

1970, s. 387). Trots att detta inte överensstämmer med verkliga marknadsförhållanden 

anser Fama att marknadseffektivitet kan uppnås ändå, det kan tillexempel vara tillräckligt 

med att många investerare har tillgång till information om det som finns på marknaden 

(Fama, 1970, s. 388). 

 

Fama har satt upp tre olika varianter av effektiva marknadshypotesen. Den svaga formen 

av EMH innebär att aktiepriset reflekterar historisk information (Fama, 1970, s. 388). Den 

semistarka versionen av EMH, handlar om hur snabbt marknaden anpassar sig till publik 

information (Fama, 1970, s. 388). Denna form av EMH menar att all publik information är 

inkorporerad i aktiepriset (Fama, 1970, s. 388). Den starka formen av EMH menar att all 

information, även privat information, är inbyggd i priset (Fama, 1970, s. 388). Det är alltså 

omöjligt med hjälp av information att tjäna pengar på aktiemarknaden (Fama, 1970, s. 

388). Den form av EMH som framförallt är relevant för vår uppsats är den semistarka. Den 

semistarka formen av EMH är nära knuten till vår problemformulering, som handlar om 

ifall och i så fall hur snabbt ny publik information i form av en oren revisionsberättelse 

påverkar aktiekursen.  

 

Vi kommer i vår metod att använda oss av en händelsestudie vilket ingående beskrivs i 

kapitlet om händelsestudien. En händelsestudie med kort händelsefönster förutsätter att 

marknaden är effektiv så tillvida att all ny information omedelbart speglas i aktiepriset 

(Ittonen, 2012, s. 14). Därför är den semistarka formen av EMH högst relevant i vår studie 

då vi tänker att den orena revisionsberättelsen är ny information som investerare får 

kännedom om vid en speciell tidpunkt. Från den tidpunkten kan revisionsberättelsen anses 

offentlig och borde snabbt avspeglas i aktiepriserna enligt den semistarka formen av 

EMH.   
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3.3 Hypoteser 

Utifrån den tidigare forskning och teorier som vi presenterat i detta kapitel av uppsatsen 

kommer vi nu i enlighet med en deduktiv ansats att skapa hypoteser som vi testar i vår 

studie. Både informationsasymmetrin och agentteorin är anledningar till varför revision 

anses behövas. Syftet med revisionen är att minska dessa problem. Revisionsberättelsen är 

tänkt att bland annat förmedla information till ägare som finns utanför företagen. Denna 

information borde utifrån den effektiva marknadsteorin avspegla sig i aktiepriset efter att 

den blivit offentliggjord. Utifrån de teorier vi presenterat tidigare i detta kapitel borde 

således en oren revisionsberättelse få en effekt på aktiepriset. Detta kommer också att vara 

den huvudhypotes vi testar i denna studie.  

 

Förutsättningen för att aktiepriset ska påverkas av den nya informationen är enligt EMH att 

det är väsentlig information som påverkar aktieägarnas uppfattning om företaget (Fama, 

1970, s. 387). Med tanke på denna förutsättning kommer vi att dela in de orena 

revisionsberättelserna i olika kategorier. Anledningen till detta är att vi tror att vissa typer 

av orena revisionsberättelser kan ha mer informationsvärde för aktieägarna än andra. Att 

testa olika kategorier av orena revisionsberättelser har förekommit i tidigare forskning 

bland annat i Czernkowski et al. (2010, s. 411) och Firth (1978, s. 643). 

 

Utöver detta kommer vi också att utföra test efter att ha delat in tillgängliga observationer 

utifrån branschtillhörighet. Detta har bland annat Ittonen (2009, s. 92) gjort i sin forskning. 

Att få en oren revisionsberättelse är olika vanligt inom olika branscher (Dopuch et al., 

1987, s. 434). Detta tror vi kan leda till olika reaktioner från investerare inom olika 

branscher. Vi tror att om orena revisionsberättelser är mer vanligt förekommande i en 

bransch borde effekten inte bli lika stor som i en bransch där det nästan aldrig förkommer. 

Ittonen (2012, s. 18) påpekar att frekvensen av vissa typer av orena revisionsberättelser 

varierar mellan branscher.  

 

Mycket av tidigare forskning har skiljt på orena revisionsberättelser som är den första ett 

företag får och orena revisionsberättelser som inträffar flera år i rad. Forskarna har dock 

använt olika metoder för att försöka göra detta. En del, som Chow och Rice (1982, s. 38), 

Dodd et al. (1984, s. 11) och Ameen et al. (1994, s. 999), har i sina urval endast tagit med 

de företag som fått orena revisionsberättelser för första gången. Andra som Chen et al. 

(2000, s. 439) och Czernkowski et al. (2010, s. 410) har istället använt sig av 

dummyvariabler för att kontrollera för den möjliga effekten av upprepade orena 

revisionsberättelser. Anledningen till den här typen av åtgärder kan vara att effekten på 

aktiekursen är mindre andra året när förtaget får en oren revisionsberättelse eftersom det då 

inte är en nyhet för investeraren. Detta är något som Ameen et al. (1994, s. 999) också för 

fram som argument. Enligt EMH krävs det att informationen är ny för att den ska påverka 

aktiekursen (Fama, 1970, s. 387). Vi kommer på grund av detta undersöka om resultatet av 

vår studie påverkas om vi plockar bort de observationer som är återfall. 

 

Slutligen kommer vi också att dela in observationerna utifrån vilka börslistor de befinner 

sig på när den orena revisionsberättelsen offentliggörs. Anledningen till att vi gör detta är 

främst att vi vill se om effekten på aktiekursen blir annorlunda för någon av börslistorna. 

Så vitt vi kan se har ingen av den tidigare forskningen inom området gjort detta. Detta är 

dock naturligt eftersom den tidigare forskningen är genomförd på större börser och urvalet 

består enbart av observationer från en och samma börs, eller ett fåtal likartade börser. Vi 

använder börslistorna som en sorts uppskattning av hur rik informationsmiljön är för 

företagen. Enligt Finansinspektionen (u.å.b) är reglerna för handelsplattformar enklare än 
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vad de är för reglerade marknader. Vi tror att detta leder till att det i allmänhet finns mer 

information för bolag noterade på reglerade marknader än handelsplattformar. Som nämnts 

i teorin har det använts olika metoder för att uppskatta informationsmiljön. Ameen et al. 

(1994, s. 997) har exempelvis använt börslistan som uppskattning av informationsmiljön. 

Det kan dock knappast anses bevisat att någon metod skulle vara helt självklar att använda 

för att bedöma informationsmiljön. Vi anser därför att vi kan, i likhet med Ameen et al. 

(1994, s. 998), använda börslistorna för att uppskatta informationsmiljön. Vi kommer både 

att testa de fem börslistorna var för sig och uppdelade på reglerade marknader respektive 

handelsplattformar.   
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4. Metod & Data 

I denna del av uppsatsen presenterar vi den metod vi använt för att samla in data. Vi 

beskriver också hur vi gick till väga för att komma fram till vårt urval samt diskterar de 

bortfall vi haft. 

 

4.1.1 Analysmetod 

Av flera olika orsaker har vi valt att använda en analysmetod som kallas händelsestudie. 

En orsak är att den liknande forskning som vi tidigare presenterat, nästan uteslutande, har 

använt sig av just händelsestudier. Händelsestudie är en kvantitativ metod som passar bra 

ihop med de övriga vetenskapsteoretiska ståndpunkter vi bestämt att följa i denna uppsats. 

Metoden tycks vara ett välanvänt tillvägagångsätt vid denna typ av forskning. 

Händelsestudiens utbredda användning, när effekten av en oren revisionsberättelse 

undersöks, är någonting som Ittonen (2012, s. 9) påpekar. Författaren säger också att en 

händelsestudie är ett mycket bra test för denna typ av forskning, så länge vissa problem 

kan lösas (Ittonen, 2012, s. 9). En händelsestudie har framförallt två begränsningar, dels 

finner metoden bara samband mellan en händelse och aktiekursen om informationen är 

intressant för marknaden och dels måste informationen vara en nyhet (Ittonen, 2012, s. 15). 

Vi tycker dock inte att dessa problem kommer att så omfattande i vår studie. Utifrån 

agentteorin och teorin om informationsasymmetri borde informationen i den orena 

revisionsberättelsen vara relevant och av intresse för aktieägarna. Denna slutsats drar vi 

eftersom syftet med revision, som tidigare diskuterats, är att förmedla information mellan 

företaget och dess intressenter. Att bestämma när den orena revisionsberättelsen kan anses 

vara en nyhet för marknaden kommer att vara ett av de viktigaste besluten när vi använder 

denna analysmetod. Vi kommer därför att diskutera detta mer ingående i nästa kapitel. 

 

Trots den generella svårigheten att bestämma händelsetidpunkten har vi ändå valt att 

använda oss av en händelsestudie. Anledningen till detta är att det inte finns något bra 

alternativ till detta tillvägagångssätt. Ett alternativ skulle dock kunna vara en experimentell 

studie. Denna typ av studie diskuteras av Al-Thuneibat et al. (2007, s. 86). En 

experimentell studie skulle till exempel innebära att investerare får ta del av 

företagsinformation där några företag har en påhittad oren revisionsberättelse, för att sedan 

be investerarna bedöma företagen i en enkät (Al-Thuneibat et al., 2007, s. 86). Denna 

metod skulle vara opraktisk att använda för denna typ av uppsats främst med tanke på 

tidsåtgången. Metoden skulle också leda till andra problem rörande vilka vi skulle vända 

oss till och om vi mäter informationsvärdet eller effekten av den orena 

revisionsberättelsen. Vi har därför valt att använda oss av händelsestudie i denna uppsats 

för att på bästa sätt kunna besvara vår problemformulering. 

 

4.1.2 Händelsestudie 

Vi har på grund av vad ovan anförts valt att använda oss av en händelsestudie för att 

besvara vår frågeställning och uppfylla våra syften. Här följer en kortfattad presentation av 

händelsestudier generellt, vi kommer att mer djupgående diskutera relevanta aspekter för 

vår uppsats i kapitel 5. Hur händelsestudier går till finns beskrivet i flertalet vetenskapliga 

artiklar som exempelvis Henderson (1990) och MacKinlay (1997). Dessa studier är 

visserligen inte helt nya.  Själva grundstrukturen för en händelsestudie har dock inte 

förändrats i någon större utsträckning sedan studien av Fama, Fisher, Jensen och Roll som 

publicerades 1969 (Corrado, 2011, s. 225). Det har dock i huvudsak skett två förändringar 

sedan 1969, nya metoder för uppskattningen av förväntade avkastning har växt fram och 



23 
 

framförallt har data som använts blivit mer tillgängligt, vilket möjliggjort att studier 

övergått till att använda dagligt data istället för exempelvis veckovis (Ittonen, 2012, s. 14). 

 

En händelsestudie går förenklat ut på att man undersöker hur priset på ett företags 

värdepapper, vanligtvis aktien, påverkas av en specifik händelse (MacKinlay, 1997, s. 13). 

Henderson (1990, s. 284) beskriver fem steg som i stort sett alla händelsestudier använder 

sig av efter att man definierat händelsen vars effekt man är intresserad av. Dessa är: 

 

1. Definiera händelsedagen    

Problemet när man definierar händelsedagen är att den viktiga tidpunkten inte är när 

händelsens egentligen inträffar utan när marknaden får kännedom om den (Henderson, 

1990, s. 284). 

     
2. Karaktärisera normal avkastning 

Den normala avkastningen är avkastningen på exempelvis ett företags aktier som förväntas 

givet att händelsen inte inträffat (Henderson, 1990, s. 284) Den beräknas under något som 

kallas händelsefönstret som vanligtvis innefattar händelsedagen och ett tidspann runt denna 

(Henderson, 1990, s. 284) Anledningen till att det ofta väljs ett händelsefönster som är 

längre än själva händelsedagen är bland annat för att marknaden kan ha fått informationen i 

förväg och redan anpassat sig (MacKinlay, 1997, s. 15). Ett annat viktigt begrepp är 

skattningsfönstret som är den tidsperiod som används för att möjliggöra beräkningen av 

normal avkastning under händelsefönstret (Henderson, 1990, s. 284).    

 

3. Beräkna den abnormala avkastningen 

Den abnormala avkastningen beräknas som skillnaden mellan den verkliga avkastningen 

och den normala avkastningen för företaget under händelsefönstret (Henderson, 1990, s. 

285)  

 

4. Aggregera den abnormala avkastningen 

De abnormala avkastningar för varje händelse som beräknades i förra steget läggs sedan 

ihop (Henderson, 1990, s. 285-286) Aggregeringen kan ske både för varje enskild dag 

under händelsefönstret och för alla observationer (MacKinlay, 1997, s. 24). 

 

5. Testa den aggregerade abnormala avkastningen statistiskt    

Det sista steget som Henderson (1990, s. 286) beskriver är att testa om händelsens 

påverkan på aktiepriset är statistiskt signifikant. Corrado (2011, s. 225) skriver att 

metoderna för att utföra de statistiska testerna i händelsestudier fortfarande debatteras och 

således inte är helt givna. I och med att vi har en deduktiv ansats kommer hypoteserna till 

detta test att grunda sig på teori och tidigare forskning som presenterades i förra kapitlet. 

 

4.2.1 Datainsamling 

Datamaterialet i denna studie är sekundärdata hämtad från databaser, baserad på offentlig 

information från de utvalda företagen. Anledningen till att vi valt att använda oss av denna 

typ av data är att det datamaterial som vi behöver redan finns tillgänglig. Vi skulle själva 

ha kunnat undersöka årsredovisningarna för alla bolag noterade på de börslistor vi är 

intresserade av. Men det hade tagit väldigt lång tid och dessutom är det inte säkert att 

kvalitén blivit högre.  
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Med den problemformulering som vi har, upplever vi att det egentligen inte finns något 

realistiskt alternativ till att använda sekundärdata. Hade vi däremot varit direkt intresserade 

av det upplevda informationsvärdet som orena revisionsberättelser har för investerare, 

skulle vi kunnat fokusera mer på investerarna. Det skulle i så fall varit möjligt att använda 

enkäter eller intervjuer för att få reda på hur de värderar orena revisionsberättelser. Men ett 

problem vi skulle möta då är att bestämma vilka vi skulle fråga och om vi bara skulle 

fokusera på nuvarande aktieägare eller även inkludera potentiella aktieägare. Dessutom 

skulle vi bara få reda på deras påstådda åsikter och inte hur de faktiskt agerar, vilket 

kanske inte överensstämmer. Som tidigare nämnts är detta ett alternativt tillvägagångssätt, 

men det förutsätter en annan vinkling på problemformuleringen, och en annan 

vetenskapsteorietisk utgångspunkt. Eftersom det främst inte är det upplevda 

informationsvärdet som vi är intresserade av, utan vilken effekt en oren revisionsberättelse 

har på aktiekursen, ser vi inte vare sig enkäter eller intervjuer som ett alternativ till att 

använda sekundärdata.  

 

Sekundärdata är generellt förknippat med god kvalitet därför att den ofta är insamlad av 

skickliga och erfarna personer (Bryman & Bell, 2013, s. 325). Sekundäranalys bidrar också 

till en större möjlighet att undersöka frågan över tid (Bryman & Bell, 2011, s. 326). 

Sekundärdata har förstås också vissa nackdelar, en av dessa är att användaren inte är lika 

bekant med datamaterialet som den som samlat in materialet själv (Bryman & Bell, 2013, 

s. 329). Datamängden i vår studie möjliggör att vi kan bekanta oss med datamaterialet 

genom att manuellt undersöka den. Vi genomför bland annat stickprovsundersökningar för 

att se att Retriever Business klassificeringar överensstämmer med hur vi själva skulle ha 

delat in datamaterialet. Vi kommer också att undersöka datamaterialets egenskaper 

ytterligare i underkapitlet Beskrivning av datamaterial, innan vi genomför våra tester, 

vilket vi gör för att vi därmed bekantar oss med datamaterialet och minska problemen med 

en sekundäranalys. När man använder databaser för sin datainsamling är det också viktigt 

att ha databasens kvalitet i åtanke (Bryman, 2011, s. 115). Vi kommer diskutera de 

databaser vi använt mer i detalj i senare delar av detta kapitel. 

 

4.2.2 Urval 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ studie och har använt oss av ett helhetsurval av 

svenska företag som under perioden 2004-2013 fått minst en oren revisionsberättelse. 

Företagen är också registrerade på någon av följande aktiebörser: Aktietorget, NGM 

Equity, Nordic MTF, Firsth North eller stockholmsbörsens Small-, Large-. och Mid-Cap-

listor. Vi använde databasen Retriever Business för att lokalisera dessa företag. Retriever 

Business är en av nordens ledande databaser för denna typ av information (Retriever, u.å.). 

Det är också en databas som Umeå universitetsbibliotek prenumererar på. På grund av 

detta anser vi Retriever Business vara en bra databas med pålitlig information. Vi har dock 

genomfört vissa stickprov för att se att informationen stämmer. Detta kommer beskrivas 

mer ingående längre fram i texten. I denna databas går det att söka rätt på företag 

registrerade på tidigare nämnda börslistor. I samband med denna sökning kan man filtrera 

för att få fram företag med olika typer av orena revisionsberättelser. Retriever Business 

delar in de orena revisionsberättelserna i 15 kategorier. I ett första urval har vi valt att 

inkludera alla dessa 15 kategorier. Retriever Business filtrering möjliggör ett urval som 

innefattar de senaste 10 åren. Efter denna sökning fick vi ett urval som innehöll 239 

observationer. Vissa av dess observationer kommer från ett och samma företag som har fått 

flera orena revisionsberättelser under de aktuella åren. Antalet företag som är 
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representerade i urvalet är 132 stycken. Urvalet kommer att revideras när bortfall 

diskuteras. 

 

När vi samlat in en lista över de aktuella företagen valde vi att utföra vissa granskningar 

för att säkerställa att vi har fått med den typ av företag vi önskar i urvalet. Vi började med 

att undersöka på vilka börser som de 132 företagen var registrerade. Detta gjorde vi genom 

att använda hemsidan allabolag.se. Allabolag.se är en hemsida som ägs och drivs av ett 

företag som sysslar med affärs- och kreditupplysningar (Allabolag.se, u.å.). Informationen 

på sidan hämtas bland annat från Bolagsverket och Skatteverket (Allabolag.se, u.å.). Detta 

anser vi visar att hemsidan är av god kvalité och har korrekt information. Vi jämförde 

sedan informationen med den som Retriever Business tillhandahåller. Anledningen till 

jämförelsen var att vi ville säkerställa att urvalet faktiskt är registrerade på de börser som 

tidigare presenterats. Ytterligare diskussion kring Retriever Business kommer att föras i 

samband med bortfall. Med den granskning som vi har genomfört har vi säkerställt att 

företagen i dagsläget är registrerade på de aktuella börserna. Vi kommer i ett senare skede, 

i samband med att händelsedagen identifieras, justera så att företagen kategoriseras efter 

den börs som de befann sig på vid tidpunkten för den orena revisionsberättelsen. 

 

En annan granskningsåtgärd som vi genomförde var att på allabolag.se undersöka var 

företagen har sitt säte. Detta gjorde vi för att säkerställa att företagen i urvalet har säte i 

Sverige. När vi hade säkerställt att urvalet är begränsat till den typ av företag som vi vill 

studera tog vi ett stickprov, med syfte att undersöka om Retriever Business klassificering 

av orena revisionsberättelser och kategoriindelningen av dessa stämmer med det som står i 

revisionsberättelserna. Vi valde att undersöka några observationer med olika klassificering 

av oren revisionsberättelse för alla de 10 åren i fråga. Från denna undersökning drar vi 

slutsatsen att Retriever Business har gjort rätt i sin klassificering angående detta. Vi 

kommer i ett senare skede att själva gå igenom alla de orena revisionsberättelserna.  

 

Efter att vi kontrollerat att vårt urval faktiskt innefattar det vi vill undersöka tog vi med oss 

listan på företag till databasen Amadeus. Vi använde företagens organisationsnummer för 

att där finna företagens ISIN-nummer. ISIN-nummer är ett internationellt 

identifikationsnummer som är knutet till en specifik aktie (ISIN Organisation, u.å.). 

Anledningen till att vi samlade in denna information var för att vi skulle kunna koppla ihop 

företagen med den korrekta aktiekursen. Vi ville säkerställa att vi fick rätt aktiekurs 

kopplat till företaget så att resultatet av undersökningen inte skulle bli felaktigt. 

 

Aktiekurserna för företagen hämtade vi från Datastream. Detta gjorde vi genom att mata in 

företagens ISIN-koder vilket gav oss företagens datastream-nummer. Detta datastream-

nummer använde vi sedan när vi laddade ner företagens aktiekurs i datatyp RI. Denna 

datatyp i Datastream är en form av aktiekurs som är justerad för utdelning och ränta 

(Databaser, 2009). Anledningen till att vi har valt att ladda ner denna form av aktiekurs 

istället för den riktiga aktiekursen är att eventuell utdelning annars kunnat störa vår 

undersökning. Aktiekursen sjunker nämligen när aktieägarna får sin utdelning, vilket dock 

inte innebär någon värdeminskning för aktieägarna eftersom de får kompensation för 

nedgången i form av aktieutdelningen (Ro, 2012). Om en utdelning skulle inträffa under 

händelsefönster eller skattningsfönster skulle detta kunna störa resultatet av vår 

undersökning och den eventuella effekten av en oren revisionsberättelse skulle kunna bli 

svårare att mäta. För att undvika detta problem har vi således valt en aktiekurs som är 

justerat för utdelningen. Vi laddade ner aktiekurserna från året före bokslutsåret med oren 

revisionsberättelse fram till två år efter detta bokslutsår för varje företag. Anledningen till 
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att vi valde att ladda ned denna period av aktiekursen var främst för att säkerställa att vi 

hade tillgång till all data som eventuellt skulle behövas beroende på hur vi designade 

undersökningen. För alla företag fanns dock inte aktiekursen tillgänglig för hela denna 

period. Detta har vi dock inte brytt oss om så länge aktiekursen är tillgänglig för den 

händelsetidpunkt och det skattningsfönster vi sedan valt. Dessa val diskuteras i nästa 

kapitel. 

 

För en del företag i vårt urval har vi inte lyckats hitta någon ISIN-kod trots att de är 

registrerade på en aktiebörs. För dessa använde vi Datastreams sökfunktion, där vi sållade 

fram företag som är registrerade på den svenska aktiemarknaden. Ur denna lista letade vi 

fram de företag som vi inte lyckats koppla till någon ISIN-kod. Vi var noga med att se till 

att de företag som vi letade fram via namn inte skulle vara andra företag än de som fått en 

oren revisionsberättelse. För att säkerställa detta undersökte vi om de fanns några bolag 

som heter ungefär liknande, exempelvis koncernföretag som har snarlika namn.  

 

4.2.3 Bortfall 

De företag som vi får fram i Retriever Business är företag som är registrerade på börsen 

idag. Detta resulterar i två problem som är bra att ha i åtanke när vi fortsätter vår studie. 

Först och främst fick vi i vårt urval ursprungligen med en del företag som finns på börsen 

idag men inte hade sin börsintroduktion förrän efter den orena revisionsberättelsen. Dessa 

företag passar således inte in på de företag vi är intresserade av att undersöka i denna 

studie. Vi är intresserade av att se hur aktiekursen påverkas av en oren revisionsberättelse. 

Det återstår, efter att vi plockat bort de observationer som inte ingår i vårt urval, 150 

observationer.  

 

Ett annat problem, som urvalet vi får via Retriever Business resulterar i, är att vi bara får 

med företag som fortfarande är börsregistrerade. Detta resulterar i att företag som gått i 

konkurs eller avregistrerats efter den orena revisionsberättelsen, inte kommer med i vårt 

urval. Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom resultatet av studien kan bli mindre 

generaliserbart för de tidigaste åren. Detta bortfall borde resultera i att företag med de 

allvarligaste problemen (exempelvis risk för fortsatt överlevnad) har försvunnit från urvalet 

för i huvudsak de tidigaste åren. Detta gör i så fall att det i urvalet under dessa år läggs 

större vikt vid mindre allvarliga händelser. Vi kommer dock inte jämföra åren med 

varandra så detta borde inte vara något större problem. Bortfallet skulle gå att lösa om vi 

haft tillgång till gamla varianter av Retriever Business där vi kunnat plocka fram företag 

med orena revisionsberättelser som tidigare fanns med som börsregistrerade i databasen. 

Vi ser det som omöjligt att manuellt granska alla dåvarande publika aktiebolags 

årsredovisning för alla de tio aktuella åren för att se om någon av dessa har en oren 

revisionsberättelse. Trots att vi inte har någon realistisk möjlighet att korrigera för detta 

problem, är det viktigt att ha i åtanke när resultatet av studien analyseras. 

 

Ytterligare ett tänkbart problem med Retriever Business är att vi behöver lita på att alla 

orena revisionsberättelser från nu existerande noterande aktiebolag verkligen har noterats i 

databasen. Det är något vi inte kan vara helt säkra på. Tyvärr finns det inte mycket vi kan 

göra åt detta. Ett teoretiskt alternativ hade varit att leta rätt på alla årsredovisningar för alla 

noterade företag för att sedan gå igenom revisionsberättelserna manuellt. Det hade dock 

krävt en orimligt stor tidsåtgång.  
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Ett annat bortfall är att vi inte lyckats hitta alla företag från urvalet i Datastream. Vi har 

funderat en del på vad detta kan bero på. Vi har dock inte lyckats identifiera varför detta 

bortfall existerar. Vi skulle kunna undersöka detta vidare men har gjort bedömningen att 

detta skulle leda till mer tidsåtgång än vad det skulle tillföra arbetet. Det rör sig om 10 

observationer så vi är inte så oroliga för att detta ska orsaka snedvridning i våra test. Vi 

lyckas inte heller se någon speciell skillnad mellan dessa observationer och de som vi hittat 

aktiekurs för. 

 

Ytterligare bortfall uppstår eftersom vi inte lyckats hitta tillräcklig information för att 

säkert identifiera händelsedagen för alla observationer. Vi vill att resultatet av vår studie 

ska bli så korrekt som möjligt. Vi har därför valt att inte inkludera observationer där det 

råder stor osäkerhet kring när händelsedagen inträffade, eftersom vi då hade riskerat att dra 

slutsatser från inkorrekt data. Detta val orsakar ett bortfall på 19 observationer. Vi har 

undersökt dessa observationer för att se om det finns något samband mellan dem som 

skulle kunna orsaka en snedvridning i vårt resultat. Det enda samband som vi kan urskilja 

är att en stor del av dessa observationer (11) kommer från börslistan First North. Detta 

beror på att informationen angående händelsetidpunkt oftast var svårast att identifiera för 

företag på denna börslista. Vi tror dock inte att det här bortfallet påverkar resultatet av 

undersökningen nämnvärt, möjligen kan detta bidra till att resultatet blir mindre 

generaliserbart för denna börslista. Vi har dock en hel del observationer kvar som också 

kommer från denna börslista och tror därför inte att detta blir ett problem. Om vi hade haft 

mer tid till denna studie hade de varit intressant att försöka gräva ännu djupare för att se 

om händelsedagen skulle kunna identifieras.  

 

Det är också några observationer av orena revisionsberättelser som inte överensstämmer 

med vår definition av sådana. Vi har därför valt att plocka bort de här observationerna från 

urvalet. Det gäller revisionsberättelser av typen bytt revisor och revisorn inte har granskat 

bolagsstyrelserapporten. Vi anser att dessa inte är orena eftersom de bara är teknikaliteter. 

Vi är därför av uppfattningen att informationen som dessa förmedlar inte är av större värde 

för aktieägarna och borde därför enligt EMH inte påverka aktiekursen. Denna inställning 

leder till ytterligare bortfall på 15 observationer. 

 

Slutligen har vi också plockat bort 5 observationer som har 0 i avkastning under hela 

skattningsfönstret eller händelsefönstret. Anledningen till att vi tagit bort dessa 

observationer är att den låga frekvensen av handlande orsakar en stor avvikelse från index 

vilket kan påverka resultatet. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika att ett fåtal 

observationer påverkar resultatet oproportionerligt mycket har vi därför plockat bort dessa. 

 

Efter de bortfall som presenterats har vi ett slutgiltigt urval på 101 observationer som vi 

genomfört händelsestudien på. 

 

4.3. Beskrivning av datamaterial 

I detta delkapitel presenterar vi vårt datamaterial ytterligare. Att veta vilka egenskaper som 

datamatrealet i en studie besitter är viktigt för att kunna skapa hypoteser med relevanta 

frågeställningar (Djurfeldt et al., 2010, s. 40).  
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4.3.1 Frekvens oren revisionsberättelse 

Efter de bortfall som vi tidigare diskuterat har vi ett urval på 101 observation vilket 

innefattar 64 företag. Detta innebär att det finns en del företag som har orena 

revisionsberättelser under fler än ett år. Det stora flertalet har dock bara en oren 

revisionsberättelse under undersökningsperioden. För majoriteten av de företag som har 

flera orena revisionsberättelser följer dessa år direkt efter varandra. 

 

 
Figur 1.  Frekvens av oren revisionsberättelse. 
 

4.3.2 Fördelning över år 

På grund av att vi i urvalet bara fått med företag som fortfarande är listade på börsen har vi 

fler observationer från de senare åren. Detta är ganska naturligt eftersom mindre tid och 

därmed mindre förändringar hunnit äga rum sedan exempelvis 2013 jämfört med 2004. 

Därtill har det generellt varit svårare att hitta händelsedagar för tidigare år vilket också 

bidrar till att senare år har fler observationer.   
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Figur 2. Fördelning observationer över år. 
 

I och med att vi inte kommer att jämföra olika år med varandra kommer skillnaden i 

observationer mellan åren dock inte att bli något större problem. Det är dock viktigt att 

ha årsfördelningen i åtanke när vi studerar resultatet av vår studie. I och med att antalet 

observationer är mindre under vissa år, blir resultatet något mindre generaliserbart för 

dessa år. År 2008 avviker mest från den generellt avtagande trenden av observationer ju 

längre tillbaka i tiden man går. Vad det beror på är svårt att veta helt säkert. Vi tror en 

delförklaring är den stora finanskrisen som världen och Sverige gick igenom 2007-2008. 

Många företag hamnade i problem vilket sannolikt givit utslag i frekvensen av orena 

revisionsberättelser för 2008. 2007 visar inte någon liknande avvikelse men då hade 

förmodligen finanskrisen ännu inte haft fullt genomslag på företagen. 

 

4.3.3 Börslistor 

Urvalet består av företag registrerade på ett flertal olika börser. Vi kontrollerade vilken 

börs företagen var registrerade på vid tidpunkten för den orena revisionsberättelsen genom 

att använda Skatteverkets hemsida. Där kan man söka fram svenska företag och få tag på 

en del information, bland annat vilka börslistor företagen varit registrerat på under en viss 

tidsperiod. En del företag var vid tidpunkten för den orena revisionsberättelsen registrerade 

på börslistor som inte existerar idag. Vi har i dessa fall noterat vilken börslista de var på då 

och sedan överfört dessa till den börslista det skulle motsvara idag. Detta kan förstås ha lett 

till en felklassificering. Det rör sig dock bara om 6 observationer, och vi gjorde ingen 

klassificering utan att vara helt säker på vilken börs detta skulle motsvara idag. De rör sig 

främst om observationer som var listade på NASDAQs dåvarande A- och O-listor. Utifrån 

vad vi förstår borde dessa i stort sett motsvara Cap-listorna och de har följaktligen 

placerats där. 
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Figur 3. Fördelning av observationer på börslistor i antal. 
 

Efter vad som kan utläsas av figur 3 är det en majoritet, 66 observationer som kommer från 

Aktietorget och First North. Inkluderar man de 4 företag som var listade på Nordic 

MTF, kommer mer än ⅔ av observationerna från handelsplattformar. Aktietorget har dock 

under vår tidsperiod varit en reglerad marknad men är från 29 mars 2007 en 

handelsplattform (Finansinspektionen, 2007). Dock har vi bara två observationer från tiden 

när den var en reglerad marknad och anser att eventuell effekt av detta är försumbar.  

 

4.3.4 Branscher 

För att se hur diversifierat vårt urval är valde vi att kontrollera vilka branscher som 

observationerna representerar. Detta gjorde vi genom att klassificera företagen efter 

Retriever Business branschklassificering kombinerat med företagets 

verksamhetsbeskrivning. Efter denna klassificering försökte vi dela in observationerna i 

branschkategorier. För att inte få för många kategorier med väldigt få observationer valde 

vi att ha en övrig kategori för alla observationer som inte passade in på någon av de 7 

övriga kategorierna. 
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Figur 4. Antal observationer inom varje bransch. 
 

Observationerna täcker in såväl tillverkningsföretag som tjänsteföretag och företag som 

sysslar med utveckling. Vi tycker därför att våra observationer är väl diversifierade och 

representerar många typer av branscher och verksamhetsområden. Det som särskilt kan 

påpekas är att branschkategorin forskning kanske är något överrepresenterad jämfört med 

alla börsnoterade företag i Sverige. Vi tror att denna överrepresentation är rätt naturlig då 

forskning är ett område där det råder stor osäkerhet kring värdering av forsknings- och 

utvecklingskostnader, vilket naturligt kan leda till en anmärkning av revisorn. Vi anser 

också att forskning är en riskfylld bransch med mycket investeringar som kanske inte får 

de resultat som förväntats, vilket kan leda till anmärkning från revisorn angående fortsatt 

överlevnad. Utöver denna möjliga överrepresentation av forskningsbranschen anser vi att 

vårt urval representerar den svenska aktiemarknaden på ett bra sätt. 

 

4.3.5 Typ av oren revisionsberättelse 

När vi hämtade urvalet från Retriever Business valde vi att ta med alla typer av orena 

revisionsberättelser. Olika typer av anmärkningar i den orena revisionsberättelsen skiljer 

dock i allvarlighetsgrad (Skough & Brännström, 2007, s. 21). Därför har vi valt att gå 

igenom och försöka dela in de orena revisionsberättelserna i olika kategorier. Vi valde att 

göra en egen indelning istället för att använda oss av den klassificering som Retriever 

Business använder. Anledningen till detta är bland annat att vi vill särskilja de orena 

revisionsberättelserna som innehåller mer än en typ av anmärkning, något som Retriever 

Business inte tar hänsyn till. Vi ville också använda färre kategorier än Retriever Business 

då vi tycker att vissa av dessa kan sammanföras. Vi har valt att använda 4 kategorier och 

en övrig kategori. Det är främst kategorin övrigt som innehåller ett flertal olika 

retrieverklassificeringar. 
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Figur 5. Fördelning antal observationer på typ av oren revisionsberättelse. 
 

Det som tydligt syns i figur 5 är att risk för fortsatt överlevnad är den absolut vanligaste 

kategorin av orena revisionsberättelser och förekommer som enda orsak eller tillsammans 

med andra orsaker i hela 67 % av fallen. Vi tror att detta delvis kan bero på att denna 

kommentar inte är någonting som företaget har möjlighet att rätta till innan 

revisionsberättelsen undertecknas. En del av företagen skriver i årsredovisningen att de 

tänkt genomföra nyemissioner för att säkra finansieringen. Utfall av nyemissioner är dock i 

allmänhet osäkra vilket ofta påpekas av revisorn. Den näst största gruppen av 

observationer, dock väsentligt mindre än den största, utgörs av ej betalat skatt. Revisorn 

brukar vanligen påpeka att detta inte lett till någon skada för företaget annat än 

dröjsmålsräntor. Vi tror ändå att denna anmärkning kan signalera ett likviditetsproblem 

alternativt ett internkontrollproblem till investerarna. Därför är denna kategori intressant att 

studera trots revisorns kommentar om att det inte orsakat företaget någon skada. 
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5 Händelsestudie 

I detta kapitel diskuterar vi i ytterligare detalj de beslut som är förknippade med 

utformandet av vår händelsestudie. 

 

5.1 Definition av händelse 

Det är viktigt, innan man inleder själva händelsestudien, att definiera vilken händelse som 

ska undersökas (MacKinlay, 1997, s. 14). Utifrån vår problemformulering och våra syften 

så finner vi valet av händelse relativt självklar. Händelsen som vi vill undersöka är den 

orena revisionsberättelsens offentliggörande. En oren revisionsberättelsen behöver vara 

känd för aktieägarna för att den ska få effekt på aktiekursen, förutsatt semistark 

marknadseffektivitet som vi diskuterat i tidigare kapitel. Det är offentliggörandet som är av 

intresse för att kunna bedöma vad den orena revisionsberättelsen eventuellt får för effekt 

på aktiekursen. 

 

5.2 Val av händelsetidpunkt 

Händelsetidpunkten i en händelsestudie är den tidpunkt som man anser att händelsen som 

man vill undersöka inträffar (Henderson, 1990, s. 284). Att välja rätt händelsetidpunkt är 

viktigt för en händelsestudie (Ittonen, 2012, s. 15). Det som är viktig att ha i åtanke när 

händelsetidpunkten definieras är att det inte nödvändigtvis behöver vara när händelsen 

inträffar, utan det centrala är att tidpunkten som utses omfattar när aktieägarna kan anses 

ha fått ta del av informationen (Henderson, 1990, s. 284). I vår studie kommer 

händelsetidpunkten vara den dag då vi anser att aktieägarna kan anses fått ta del av 

informationen i den orena revisionsberättelsen.  

 

I tidigare forskning inom detta område, som vi presenterat tidigare i uppsatsen, har olika 

händelsedagar använts. De äldsta studierna om den orena revisionsberättelsens effekt på 

aktiekursen har använt en händelsedag som de lite oprecist definierar som offentliggörande 

av revisionsberättelsen. Exempelvis kan här lyftas fram Firth (1978, s. 645) och Ball 

(1979, s. 28). Denna tidpunkt definieras dock inte mer ingående i studierna. Andra 

tidpunkter som har använts i de tidigare studierna är: tidpunkten då företaget presenterar 

sin vinst (Elliott, 1982, s. 622) eller tidpunkten då tidningar skriver om den orena 

revisionsberättelsen (Dopuch et al. 1986, s. 94; Fields & Wilkins, 1991, s. 63). Flertalet av 

tidigare studier har valt att använda den tidigaste av flera möjliga händelsetidpunkter 

(Ameen et al., 1994, s. 999; Soltani 2000, s. 280; Martinez et al., 2004, s. 692). De 

tidpunkter som använts i dessa fall är exempelvis, då börsen annonserar den orena 

revisionsberättelsen eller 15 dagar före bolagsstämman (Martinez et al., 2004, s. 692). 

 

När vi valde händelsetidpunkt funderade vi kring de olika möjliga alternativen som använts 

i tidigare studier, samt hur överförbara dessa tidpunkter blir till Sverige som har egna lagar 

och börsregler av relevans. En tänkbar utgångspunkt är att enligt 28 §, kap. 9 i ABL (SFS 

2005:551) ska styrelsen få revisionsberättelsen av revisorerna senast tre veckor före 

bolagsstämman. Därtill ska det enligt 29 §, kap. 9 i ABL (SFS 2005:551) stå i 

revisionsberättelsen när revisionen blev klar. Inga av de här tidpunkterna säger dock något 

om när revisionsberättelsen offentliggjordes för investerare. Som en mer relevant 

utgångspunkt i det avseendet gäller enligt 25 §, 1 st., kap. 7 i ABL (SFS 2005:551) att 

styrelsen ska hålla handlingar, bland annat revisionsberättelsen, tillgänglig hos bolaget 

minst två veckor före årsstämman. För aktiebolag noterade på reglerade marknadsplatser 

gäller istället tre veckor och handlingarna ska också finnas tillgängliga på bolagets 
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webbplats vid samma tidpunkt enligt ABL 56 b §, kap. 7 (SFS 2005:551). Sålunda skulle 

man kunna tänka sig att använda dessa datum som riktmärken för när information om 

eventuell oren revisionsberättelse blir offentlig för bolag noterade på en handelsplattform 

respektive reglerad marknadsplats. Att konsekvent välja två respektive tre veckor före 

bolagsstämman som händelsedag skulle visserligen vara väldigt praktiskt men samtidigt 

medföra vissa problem. Lagtexten talar som tidigare nämnt om senast två respektive tre 

veckor före bolagsstämman. Det finns inget som hindrar företagen från att offentliggöra 

revisionsberättelsen tidigare. Därtill är det tänkbart att, trots att det är emot lagen, vissa 

företag ibland släpper revisionsberättelsen senare än vad de är skyldiga att göra. 

 

Alla handelsplattformar och reglerade marknadsplatser har dock egna regler rörande 

delgivande om information av orena revisionsberättelser. På NASDAQ OMX gäller 

ungefär samma sak för bolag registrerade på Cap-listorna som First North. I bägge fall ska 

de orena revisionsberättelserna offentliggöras, så snart som möjligt för de förstnämnda och 

omedelbart gällande de sistnämnda (NASDAQ, u.å.b, s. 59; NASDAQ å.u.c, s. 15). På 

Aktietorget gäller att ett bolag omedelbart ska meddela Aktietorget och senast en vecka 

före årsstämman offentliggöra revisors anmärkningar enligt 33-35 §§, 9 kapitlet i 

Aktiebolagslagen (Aktietorget, u.å., s. 9). För både NGM Equity och Nordic MTF gäller 

att en oren revisionsberättelse ska offentliggöras vilket ska framgå av pressmeddelandet 

vid årsredovisningens offentliggörande (NGM, u.å.a, s. 19; NGM, u.å.b, s. 18).  

 

Vi har ovan beskrivit relevant regler som gäller nu. Det som i huvudsak har ändrats sen 

nuvarande Aktiebolagslag tillkom 2005 är 25 §, 7 kap. Där har det lagts till att en 

hänvisning som säger att aktiebolag registrerade på reglerade marknader ska offentliggöra 

sin revisionsberättelse senast tre veckor före bolagsstämman. Tidigare gällde senast två 

före veckor även för dessa företag. Denna ändring har knappast påverkat vår studie i någon 

större mån, eftersom vi inte enbart utgått från lagen när vi identifierat händelsedag. Utöver 

denna förändring har vi inte upptäckt några relevanta regelförändringar under vår 

undersökningsperiod.  

 

Av redogörelsen för de olika börslistornas regler framgår det att Aktiebolagslagens krav 

kring offentliggörandet av den orena revisionsberättelsen inte ändras till någon annan 

specifik tidpunkt av dessa regler. Det ligger dock nära till hands att tolka aktiebörsernas 

regler som att revisionsberättelsen ska offentliggöras i nära anslutning till att revisionen är 

klar. Datum för när revisionsen är klar ska, som tidigare nämnts, stå i revisionsberättelsen. 

Problemet med att välja revisionsberättelsens färdigställande som händelsedatum är att det 

långt ifrån är säkert att den orena revisionsberättelsen verkligen offentliggjordes den 

dagen.   

 

Kallelsen till årsstämman är också av visst intresse rörande sökandet av rätt händelsedag. 

Vi har upptäckt att det ibland står i kallelsen till årsstämman när revisionsberättelsen ska 

offentliggöras, vilket har varit till viss hjälp för oss. Kallelsen till bolagsstämman ska 

publiceras mellan 4-6 veckor före bolagsstämman, enligt ABL 18 §, 7 kap. (SFS 

2005:551).             

 

Utifrån denna genomgång av vad tidigare forskning har gjort samt vilka regler som gäller i 

Sverige har vi identifierat ett flertal potentiella händelsedagar. Dessa möjliga alternativ är: 

Bokslutskommunikén, kallelsen till årsstämman (4-6 veckor innan), datum när 

informationen ska göras tillgänglig (framgår ibland av kallelsen till årsstämman), datum 
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för avslutande av revision enligt revisionsberättelsen, sista dagen för offentliggörandet av 

dokumenten enligt lagen (2-3 veckor innan stämman) eller slutligen årsstämman.  

 

 
Figur 6. Generell ordning för möjliga händelsedagar 
 

Problematiken med att helt enkelt välja ett av dessa datum för alla observationer har 

berörts tidigare och handlar ytterst om att kunna vara säker på att rätt händelsedag väljs. Vi 

kommer att sträva efter tidigaste möjliga observerbara tidpunkt där aktieägarna kan anses 

ha fått ta del av informationen om en oren revisionsberättelse. Vi kommer därför, utöver att 

granska ovan nämnda tidpunkter, undersöka pressmeddelanden under några veckor före 

årsstämman för att identifiera när revisionsberättelsen blev offentlig. Det vi framförallt 

letar efter är pressmeddelanden som innehåller den orena revisionsberättelsen eller där det 

framgår att företaget har en oren revisionsberättelse. Vår händelsetidpunkt kommer därför 

vara den tidigaste identifierbara händelsen då vi kan se att den orena revisionsberättelsen 

blev offentlig. 

 

För att identifiera händelsedagen för våra observationer och eventuella andra händelser 

som skulle kunna störa resultatet, gick vi igenom börsernas pressmeddelanden för varje 

observation. Detta har inneburit att vi för varje observation tog reda på vilken bokslutsdag 

företaget i fråga hade det år de fick en oren revisionsberättelse, vilket i allmänhet var 31 

december. Därefter granskade vi manuellt företagets pressmeddelanden mellan 

bokslutdagen och årsstämman för att identifiera intressanta händelser. Bland 

pressmeddelandena försökte vi främst identifiera de olika alternativa händelsetidpunkter 

som vi diskuterat tidigare (figur 6). Vi undersökte också om några av de övriga 

pressmeddelanden var av sådan vikt att de kan ha påverkat aktiekursen. I många fall var 

det dock inte tillräckligt att bara undersöka pressmeddelanden. Vi var i dessa fall även 

tvungna att gå in på företagets hemsida för att samla in ytterligare information, för att 

identifiera alla de tidpunkter som var av intresse för vår studie. I vissa fall har vi även varit 

tvungna att använda olika sökmotorer på internet för att försöka få tag på information. 

 

När vi hittat alla potentiella händelsedagar gick vi igenom alla observationer och valde den 

händelsetidpunkt vi ansåg att informationen kunde anses vara offentlig. I många fall var 

detta inte så svårt att avgöra, då det tydligt gick att utläsa när revisionsberättelsen 

offentliggjordes. För de observationer där det fanns viss tveksamhet kring händelsedagen 

gick vi båda två igenom de alternativa tidpunkterna för att vara säker på att vi slutligen 

valde den rätta händelsetidpunkten. Vi har som tidigare nämnts under bortfall också 

plockat bort de observationer där stor osäkerhet rådde. Anledningen till detta är att vi 
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ville undvika att ta med observationer där händelsedagen kan vara tveksam för att öka 

korrektheten i de resultat vi kommer fram till i studien. 

 

5.3 Val av händelsefönster 

När valet av händelse och händelsetidpunkt är gjord är det dags att definiera 

händelsefönster. Att välja ett händelsefönster är ett av de viktigaste besluten i en 

händelsestudie (Ittonen, 2009, s. 40). Om man använder ett långt fönster ökar chansen att 

man får med effekten av händelsen men man kan också få med effekter av andra händelser 

(Dodd et al., 1984, s. 10). Om man istället använder ett kortare händelsefönster är det 

viktigt att man är säker på händelsetidpunkten så att eventuell effekt av händelsen täcks in i 

det fönster som studeras (Dodd et al., 1984, s. 10). 

 

När vi skulle välja händelsefönster till vår studie började vi med att undersöka vad 

forskarna som genomfört liknande forskning använt. Forskarnas val använde vi som 

riktlinje för att undersöka vilka möjliga alternativ vi hade angående händelsefönstrets 

utformning. Valet av händelsefönster är omdiskuterat bland forskarna som i hög grad 

använt olika händelsefönster (Ittonen, 2012, s. 10-13). Firth (1978, s. 645) tycker att ett 

händelsefönster på 20 dagar före och efter händelsen är tillräckligt för att fånga eventuell 

effekt av den orena revisionsberättelsen. Detta blev dock kritiserat av Chow och Rice 

(1982, s. 37) som tycker att Firth använder ett för kort händelsefönster för att lyckas fånga 

upp effekten av den orena revisionsberättelsen. Chow och Rice (1982, s. 42) använder 

själva två olika händelsefönster, ett på 3 månader och ett på 12 månader. 

 

Dodd et al. (1984, s. 10) förespråkar i motsats till Chow och Rice (1982, s. 37) 

användandet av korta händelsefönster. Dodd et al. (1984, s. 10) påpekar dock att det är en 

avvägning mellan hur säker man är kring händelsedagen och hur långt händelsefönster som 

behövs. I sin studie undersöker de två händelsefönster, ett på tre dagar och ett på fem dagar 

(Dodd et al., 1984, s. 10).  

 

Om en semieffektiv marknad, som direkt anpassar sig efter ny information, förutsätts är en 

kortare händelseperiod en bra metoddesign att använda (Ittonen, 2012, s. 14). Som vi 

nämnt under teorikapitlet är den semistarka formen av EMH nära knuten till vår 

problemformulering. Ittonen (2012, s. 14) tycker att en händelsestudie med kort 

händelsefönster är en effektiv metod om man vill mäta effekten av en revisionsberättelse. 

Som Dodd et al. (1984, s. 10) poängterar är dock valet av händelsefönster en avvägning 

mellan att få med så lite andra händelser som möjligt och att säkerställa att man faktiskt får 

med den händelse man vill mäta effekten av. Valet av händelsefönster är därmed nära 

knutet till precisionen som vi har vid valet av händelsetidpunkt. Eftersom det inom 

forskningen tycks råda en vis oenighet om vilken händelsetidpunkt som är den optimala för 

denna typ av undersökning vill vi inte ta ett för litet händelsefönster, för att inte riskera att 

missa själva händelsen. 

 

När vi resonerat oss fram till hur stort händelsefönster vi ska använda i den här studien har 

vi främst tittat på relativt nyare forskning, för att öka aktualiteten. En del av de här 

studierna har väldigt korta händelsefönster, Chen et al. (2000, s. 449), Ittonen (2009, s. 4) 

och Czernkowski et al. (2010, s. 409) använder sig av endast tre dagar. Längre 

händelsefönster på mellan 15 och 61 dagar använder Soltani (2000, s. 280), Al-Thuneibat 

et al. (2007, s. 94) och Martinez et al. (2004, s. 694). Rent generellt verkar riktigt långa 

händelsefönster som förekom i studier på 80-talet, exempelvis Chow & Rice (1982), inte 
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längre användas. Detta talar för att använda ett relativt kort händelsefönster. Därtill skulle 

risken att få med annan kurspåverkande information bli mindre med ett kort 

händelsefönster än vid användandet av ett längre händelsefönster (Soltani, 2000, s. 276). 

Ett händelsefönster på tre eller fem dagar tycker vi blir för kort då vi, trots noggrant och 

omfattande arbete, inte kan anse oss veta exakt när marknaden fick kännedom om den 

orena revisionsberättelsen. Vi anser att risken att missa när marknaden får kännedom om 

den orena revisionsberättelsen skulle vara för stor om vi hade ett händelsefönster på fem 

dagar eller mindre. Dessutom är vi osäkra på hur snabbt den svenska marknaden reagerar 

på ny information, vilket talar för att använda ett något längre händelsefönster för att få 

med hela effekten av händelsen. Vi har därför beslutat oss för att använda ett 

händelsefönster av elva dagar som innefattar fem dagar före händelsedagen, händelsedagen 

och fem dagar efter händelsedagen. Att också använda några dagar före händelsen är bra 

då marknaden kan ha fått informationen före det officiella offentliggörandet (MacKinlay, 

1997, s. 15). Vi tror att detta händelsefönster är tillräckligt stort för att säkerställa att 

händelsen täcks in, samtidigt som händelsefönstret är relativt kort vilket bland annat 

Ittonen (2012, s. 9) finner eftersträvansvärt. 

 

5.4 Beräkning av förväntad avkastning 

För att kunna avgöra om en händelse orsakar en effekt på aktiekursen, måste en jämförelse 

göras mellan den faktiska avkastningen och den avkastning som skulle ha inträffat givet att 

händelsen inte ägt rum, det vill säga den förväntade avkastningen (MacKinlay 1997, s. 15). 

Det finns två övergripande metoder för att räkna ut den förväntade avkastningen, 

marknadsmodellen och konstanta medelvärdes avkastningsmodellen (MacKinlay, 1997, s. 

15). Marknadsmodellen antar ett linjärt förhållande mellan marknadens och aktiens 

avkastning medan konstanta medelvärdes avkastningsmodellen förutsätter en konstant 

avkastning för aktien under undersökningsperioden (MacKinlay, 1997, s. 15). 

 

Det stora flertalet studier, som vi refererat till tidigare, har använt sig av 

marknadsmodellen för att komma fram till den förväntande avkastningen. Det gäller såväl 

äldre studier, exempelvis Chow & Rice (1982, s. 41) och Dupoch et al., (1986, s. 96) som 

nyare studier som Martinez et al. (2004, s. 694), Al-Thuneibat et al. (2007, s. 86) och 

Czernkowski et al. (2010, s. 409). Eftersom många forskare använt marknadsmodellen 

under de senaste 30 åren för att studera det vi vill studera, utgår vi från att den fungerar 

tillfredsställande i det här sammanhanget. Marknadsmodellen följer förändringar i 

aktiekursen bättre än konstanta medelvärdes avkastningsmodellen, vilket bidrar till mindre 

varians i den abnormala avkastningen (MacKinlay 1997, s. 18). Dessa anledningar har 

sammantaget lett till att vi valt att använda oss av denna modell i skattningen av den 

förväntade avkastningen.  

 

Marknadsmodellen är relativt enkel i grunden. MacKinlay (1997, s. 18) ställer upp den så 

här: 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

𝑅𝑖𝑡 är avkastningen i tidpunkten t för aktien i 

 𝑅𝑚𝑡 är avkastningen i tidpunkten t för marknadsportföljen m 

𝜀𝑖𝑡 är en slumpvariabel med genomsnittliga värdet 0 och variansen 𝜎2
𝜀𝑖
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𝛼𝑖𝑜𝑐ℎ 𝛽𝑖 är parametrar som vi presenterar uträkningen för senare i detta kapitel 

 

För att kunna räkna ut förväntad avkastning enligt marknadsmodellen, används som grund 

en period benämnd skattningsfönster, som ofta är placerad precis före själva 

händelsefönstret (Henderson, 1990, s. 291). Man vill inte att händelsefönstret och 

skattningsfönstret överlappar varandra eftersom den förväntade och faktiska avkastning då 

baseras delvis på samma data (MacKinlay, 1997, s. 15). Ett alternativ till att ha 

skattningsfönstret innan händelsefönstret är att ha det efter att händelsen inträffat 

(Henderson, 1990, s. 291). Detta gör man främst om det är fråga om en så allvarlig 

händelse att man tror att modellens alfa och beta påverkas av händelsen (Henderson, 1990, 

s. 292). I vårt fall tror vi dock inte att den orena revisionsberättelsen har en så allvarlig 

effekt att det skulle var motiverat att lägga skattningsfönstret efter händelsen. Majoriteten 

av den tidigare forskningen som vi har presenterat, exempelvis Dodd et al. (1984, s. 18) 

och Fields och Wilkins (1998, s. 64) och (Soltani, 2000, s. 275) har i likhet med oss använt 

sig av skattningsfönster som ligger före händelsefönstret. 

 

En annan fråga som vi funderat kring angående skattningsfönstret är om vi ska lägga det 

direkt i anslutning till händelsefönstret eller ha viss tid emellan. Ju längre bort från 

händelsefönstret skattningsfönstret placeras desto mindre aktuell blir skattningen av alfa 

och beta (Lundgren & Olsson, 2010, s. 1296). Vi har därför valt att lägga skattningsfönstret 

precis i anslutning till händelsefönstret. 

 

Det kanske viktigaste beslutet i fråga om skattningsfönstret är längden av det. När vi valt 

skattningsfönster har vi haft flera aspekter i åtanke. Dels vill vi inte använda ett för långt 

skattningsfönster så vi förlorar en del av de observationer som inte funnits på 

aktiemarknaden under tillräckligt lång tid. Vi vill också, som tidigare nämnt, ha så aktuell 

data som möjligt när vi uppskattar den förväntade avkastningen. Om vi har för långt 

skattningsfönster kommer mer vikt läggas vid aktiekursen längre tillbaka i tiden. Detta 

skulle kunna medföra att icke aktuella omständigheter påverkar skattningen av 

parametrarna i marknadsmodellen (Lundgren & Olsson, 2010, s. 1296). Samtidigt behöver 

skattningsfönstret vara tillräckligt stort så att man undviker urvalsfel i sin skattning av 

parametrarna (MacKinlay, 1997, s. 21). Med detta i åtanke har vi undersökt vilka 

skattningsfönster tidigare forskning inom detta område har använt sig av. Mycket av denna 

forskning använder relativt långa skattningsfönster som ibland innefattar flera år innan 

händelsefönstret, exempelvis Ameen et al. (1994, s. 1002), Chow och Rice (1982, s. 41). 

Men en stor del av den senare forskningen inom området tycks ha använt sig av kortare 

skattningsfönster, exempelvis Martinez et al. (2004, s. 694), Al-Thuneibat et al., (2007, s. 

93) och Czernkowski et al., (2010, s. 409) som har mellan 100-150 dagar som 

skattningsfönster.  
 

Vi har i vår studie valt att använda ett skattningsfönster på 100 börsdagar. Detta ligger i 

underkant av vad tidigare forskning har använt. Det är dock ingen signifikant skillnad på 

resultatet av studien oavsett om skattningsfönstret är 89 dagar eller längre (Corrado & 

Zivney, 1992, s. 477). Vi valde därför 100 dagar eftersom vi ville få ett så litet bortfall som 

möjligt men samtidigt inte lägga oss precis på den gräns som Corrado och Zivney (1992) 

testat. 

 

Aktiekursen under skattningsfönstret används sedan för att beräkna 𝛼𝑖, 𝛽𝑖 och 𝜎2
𝜀𝑖

 i 

marknadsmodellen. Dessa räknas ut med hjälp av en regression med minsta 
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kvadratmetoden (MacKinlay, 1997 s. 20). Vi har använt Excel för att genomföra alla våra 

uträkningar. 

 

Först behöver dock några definitioner göras. Definitionerna är enligt MacKinlay (1997, s. 

19-20) Avkastningarna kommer att beräknas mot ett händelseindex, 𝜏, där 𝜏 = 0 är 

händelsedagen. Då definieras skattningsfönstret som 𝜏 = 𝑇𝑜 + 1 till 𝜏 = 𝑇1 med längden 

𝐿1 = 𝑇1 − 𝑇0. Händelsefönstret definieras i sin tur som 𝜏 = 𝑇1 + 1 till 𝜏 = 𝑇2 med längden 

𝐿2 = 𝑇2 − 𝑇1. Se figur 7 för hur det blir i den här studiens specifika fall. 

 

Figur 7.  Händelsestudie tidslinje 

 

Formlerna för regressionen enligt MacKinlay (1997, s. 20): 

 

�̂�𝑖 =
∑ (𝑅𝑖,𝜏 − �̂�𝑖)(𝑅𝑚,𝜏 − �̂�𝑚)

𝑇1
𝜏=𝑇0+1

∑ (𝑅𝑚,𝜏 − �̂�𝑚)2𝑇1
𝜏=𝑇0+1

 

  

�̂�𝑖 = �̂�𝑖 − �̂�𝑖�̂�𝑚 

 

�̂�𝜀𝑖

2 =
1

𝐿1 − 2
∑ (𝑅𝑖,𝜏

𝑇1

𝜏=𝑇0+1

− �̂�𝑖 − �̂�𝑖𝑅𝑚,𝜏)2 

 

 

�̂�𝑖 =
1

𝐿1
∑ 𝑅𝑖,𝜏

𝑇1

𝜏=𝑇0+1

 

 

�̂�𝑚 =
1

𝐿1
∑ 𝑅𝑚,𝜏

𝑇1

𝜏=𝑇0+1
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Avkastningarna 𝑅𝑖𝑡 och  𝑅𝑚𝑡, för en specifik aktie respektive marknadsindex, beräknas på 

samma sätt som i Al-Thuneibat (2007, s. 92-93) med en viktig skillnad. I stället för att som 

Al-Thuneibat (2007) använda priset för aktien använder vi aktiekursen RI som justerats för 

ränta och utdelning. Anledningen till detta har redan motiverats under urval. Valet av 

marknadsindex kommer att diskuteras i nästa del. Formlerna är: 

𝑅𝑖,𝑡 =
𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
− 1 

𝑅𝑚,𝑡 =
𝑃𝑚,𝑡

𝑃𝑚,𝑡−1
− 1 

 

När en del aktier inte handlas frekvent kan detta orsaka fel i uppskattandet av beta (Brown 

& Warner, 1985, s. 16). De aktier som inte handlas så ofta har en tendens att få 

underskattade beta, medan de som handlas ofta får överskattade (Brown & Warner, 1985, 

s. 16). För att säkerställa hur robust resultatet av vår studie är, och se hur mycket 

betaskattningarna påverkat de resultat vi kommer fram till, valde vi att genomföra ett 

robusthetstest. I det testet använde vi beta = 1 för alla observationer. Detta innebär att 

betaskattningen inte påverkar resultatet i det här testet. 

 

5.5 Marknadens avkastning 

En vanlig metod för att uppskatta marknadens avkastning är att använda ett marknadsindex 

(MacKinlay, 1997, s. 18). Det är också denna metod som vi har valt att använda oss av. Vi 

började denna process genom att undersöka vilka potentiella index som skulle 

överensstämma med de företag och börser som vi har i vårt urval. Det finns ett flertal 

svenska index som är baserade på de svenska aktielistorna. Exempel på sådana index är 

OMX Stockholm PI, OMX Stockholm 30 och AFGX. Alla dessa tre index är baserade på 

NASDAQs svenska börslistor (NASDAQ, u.å.d; NASDAQ, u.å.e; Affärsvärlden, u.å.). Vi 

bestämde oss tidigt för att OMX Stockholm 30 inte var ett bra alternativ med tanke på vårt 

urval. OMX Stockholm 30 innehåller nämligen bara de 30 största företagen på 

Stockholmsbörsen (NASDAQ, u.å.d). Eftersom vårt urval består av en hel del små företag 

registrerade på mindre börser, tror vi inte att OMX Stockholm 30 på ett tillfredsställande 

sätt representerar företagen i vårt urval.  

 

De två andra index som vi presenterat innehåller NASDAQs Cap-listor samt Firsth North 

(deras handelsplattform) (NASDAQ, u.å.e; Affärsvärlden, u.å.). Dessa index kändes därför 

mer passande för vårt urval då de täcker in en majoritet av de börslistor som vårt urval 

kommer från. Dessutom innefattar dessa index åtminstone en handelsplattform vilket gör 

de mer representativt för vårt urval, som innehåller tre handelsplattformar. 

 

Vi valde att via Datastream ladda ner dessa två index för att skapa en överblick över hur de 

skiljer sig åt. Vi märkte att AFGX indexet bara finns som månatligt data i Datastream. 

Eftersom vi har ett händelsefönster på 11 dagar, hade det blivit konstigt att använda detta 

index då det inneburit att marknadens avkastning hade varit konstant under hela 

händelseperioden. Vi valde därför att använda OMX Stockholm PI som marknadens 

avkastning i vår händelsestudie. 
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5.6 Beräkning av abnormal avkastning 

Den abnormala avkastningen för aktien räknas sedan fram med hjälp av 

marknadsmodellen, med de parametrar som redan har räknats ut tidigare. Den abnormala 

avkastningen blir då skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den förväntade 

avkastningen under händelsefönstret (MacKinlay, 1997, s. 20). Formel för den abnormala 

avkastningen och dess varians: 

 

𝐴𝑅𝑖𝜏 = 𝑅𝑖,𝜏 − �̂�𝑖 − �̂�𝑖𝑅𝑚,𝜏 

 

                                                        𝜎2(𝐴𝑅𝑖𝜏) ≈  𝜎2
𝜀𝑖

  

 

5.7 Aggregering av den abnormala avkastningen 

För att kunna dra några generella slutsatser av händelsestudien måste man aggregera 

resultatet, över tid eller över observationer eller både och (MacKinlay, 1997, s. 21). Denna 

aggregering förutsätter dock att det inte finns något kluster bland observationerna 

(MacKinlay, 1997, s. 24). Det finns flera typer av kluster som kan orsaka problem i en 

händelsestudie, kalenderkluster, industrikluster och riskkluster (Henderson, 1990, s. 294). 

Den typ av kluster som är det största problemet i vår studie är så kallat kalenderkluster. 

Kalenderkluster uppstår när observationer inträffar samtidigt eller nära varandra i tid 

(Henderson, 1990, s. 294). Med tanke på att i princip alla företag har bokslut samtidigt 

kommer även årsredovisningen och revisionsberättelsen ofta ut ungefär samtidigt för de 

flesta företag. Detta resulterar i att majoriteten av våra händelsefönster infaller under 

perioden mars-maj, vilket resulterar i ett kalenderklusterproblem. Forskning som upplever 

liknande problem har länge försökt hitta lämplig lösning på detta. Forskarna har kommit 

fram till främst två alternativa lösningar, antingen använder man en teststatistika som tar 

hänsyn till denna kovarians, eller så använder man en regressionsmodell som tar hänsyn till 

densamma (Henderson, 1990, s. 295). Enligt Bernard (1987, s. 19) bidrar vissa faktorer till 

hur stor effekt dessa klusterproblem får på resultatet. Det rör sig då främst om hur stor 

diversifiering det är bland observationerna, vilket dataintervall som används och hur stort 

urval det är frågan om (Bernard, 1987, s. 19). 

 

Vi har funderat en hel del på hur vi ska ta oss an klusterproblemet. Det förekommer att 

publicerad forskning inte tar sig an denna typ av problematik. I Gow et al. (2010, s. 496) 

var det 25 % av den granskade forskningen som inte tog hänsyn till klusterproblemet. Gow 

et al. (2010, s. 496) poängterar också att många av de metoder som används idag för att 

korrigera för denna typ av problem kan resultera i andra allvarliga komplikationer. Försök 

att korrigera för kluster kan bland annat leda till att sanna nollhypoteser förkastas (Gow et 

al., 2010, s. 496). Det tycks inte finnas någon tillfredställande metod för att korrigera för 

detta klusterproblem. I och med vår studies utformning och att vi har stor diversifiering 

bland observationerna och daglig data, borde klusterproblemet vara av mindre allvarlig art 

i vår studie. Kombinationen av vår studies utformning och de problem som kan uppstå med 

de korrigeringsmetoder som används idag är grunden till vårt beslut att inte korrigera för 

klusterproblemet. Om man genomfört en mer omfattande studie hade det varit intressant att 

testa korrigera för detta och se om resultatet skiljt sig från det icke korrigerade. 
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Aggregeringen av alla dagar under händelsefönstret för en observation kallas kumulativ 

abnormal avkastning och förkortas CAR och beräknas enligt MacKinlay (1997, s. 21) med 

följande formel: 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝜏1, 𝜏2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝜏

𝜏2

𝜏=𝜏1

 

 

Där 𝜏1 till 𝜏2 är alla enskilda dagar under händelsefönstret. Varians: 

 

𝜎2
𝑖(𝜏1, 𝜏2) = (𝜏2 − 𝜏1 + 1)𝜎2

𝜀𝑖
 

 

För aggregeringen av alla genomsnittliga abnormala avkastningar för en viss period 

används beteckningen 𝐴𝑅𝜏
̅̅ ̅̅ ̅. Vi kommer att använda formeln nedan för att beräkna den 

genomsnittliga abnormala avkastningen för varje enskild händelsedag under 

händelsefönstret. Formeln för den genomsnittliga abnormala avkastningen och dess varians 

enligt MacKinlay (1997, s. 24) är: 

𝐴𝑅𝜏
̅̅ ̅̅ ̅ =

1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝜏

𝑁

𝑖=1

 

 

var(𝐴𝑅𝜏)̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1

𝑁2
∑ 𝜎2

𝜀𝑖

𝑁
𝑖=1  

 

För aggregeringen av alla genomsnittliga abnormala avkastningar under hela 

händelsefönsterna används beteckningen 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ . Vi kommer att kalla den för genomsnittlig 

kumulativ abnormal avkastning. Formel för 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  och dess varians enligt MacKinlay (1997, 

s. 24): 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) =
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝜏1, 𝜏2)

𝑁

𝑖=1

 

 

var(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2))= 
1

𝑁2
∑ 𝜎2

𝑖(𝜏1, 𝜏2)𝑁
𝑖=1  

 

5.8 Statistiskt test 

Innan man genomför det statistiska testet måste man fundera kring om datamaterialet är 

normalfördelad eller inte för att kunna avgöra vilken teststatistiska som är lämpligast att 

använda (Henderson, 1990, s. 297). Forskare tycks dock vara överens om att användande 

av en teststatistika som inte förutsätter normalfördelning inte är nödvändig i en 

händelsestudie (Henderson, 1990, s. 298; Sorokina et al., 2013, s. 580).  

 

Vi har använt samma teststatistika som MacKinlay (1997, s. 24) har använt i sin artikel. 

Denna teststatistiska är nomalfördelad med medelvärde 0 och standardavvikelse 1 

(MacKinlay, 1997, s. 24). 

 

𝜃 =
𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)

var(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2))1/2
 

 

Eftersom vi har ett deduktivt angreppsätt har vi skapat våra hypoteser utifrån tidigare 

studier och teorier på området. Den huvudsakliga nollhypotes som vi kommer att testa är 
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att en oren revisionsberättelse inte har någon effekt på företagens aktiekurser. 

Alternativhypotesen definierar vi som att, en oren revisionsberättelse har effekt på 

företagens aktiekurser. Det är en negativ effekt vi förväntar oss med tanke på agentteorin, 

informationsasymmetrin och marknadseffektiviteten. Vi anser att en negativ nyhet borde 

resulterar i en negativ effekt på aktiekursen eftersom investerare då upplever att 

investeringen är mindre värd. Vi är dock inte helt säkra på att de är en negativ effekt som 

kommer inträffa och väljer därför att formulera alternativhypotesen som skilt från noll. 

 

Vi kommer att testa denna hypotes både aggregerat för alla observationers händelsefönster, 

och aggregerat för alla observationer över varje enskild händelsedag. Det vill säga ett test 

för att se totaleffekten, under händelsefönstret, på aktiekursen av den orena 

revisionsberättelsen (Hypotes 1). Samt ett test för varje händelsedag för att se effekten på 

aktiekursen under de olika dagarna i händelsefönstret (Hypotes 2). 

 

Hypotes 1 

H0: 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) = 0 

H1: 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) ≠ 0 

 

Hypotes 2 

H0: 𝐴𝑅𝜏
̅̅ ̅̅ ̅ = 0 

H1: 𝐴𝑅𝜏
̅̅ ̅̅ ̅ ≠0 

 

Som tidigare nämnts vill vi även testa om olika branscher påverkas olika av den orena 

revisionsberättelsen. Vi har därför valt att testa om någon av de branscher som vi delat in 

observationerna i får en signifikant effekt på aktiekursen av en oren revisionsberättelse. Vi 

kommer testa samma hypoteser som i de tidigare testen, det vill säga hypotes 1 och 2, fast 

vi kommer testa varje bransch för sig. 

 

Något som vi också diskuterat tidigare är att vi vill undersöka om olika typer av orena 

revisionsberättelser leder till skilda effekter på aktiekursen. De kategorier som vi delat in 

de orena revisionsberättelserna i kommer att testas var och en för sig. Vi kommer också att 

tillsammans testa kategorierna risk för fortsatt överlevnad och flera bland annat risk för 

fortsatt överlevnad. Anledningen till att vi kommer att testa dessa tillsammans är att vi 

tycker att dessa kategorier är väldigt lika. Vi anser också att risk för fortsatt överlevnad är 

en av de allvarligaste typerna av oren revisionsberättelse. Denna revisionsanmärkning 

signalerar tvivelaktigheter kring företagets fortsatta existens, något som vi tycker borde 

vara en ytterst relevant information för investerare. På grund av anmärkningens 

allvarlighetsgrad tror vi att den största effekten från en oren revisionsberättelse som vi 

klassificerar som flera anmärkningar bland annat risk för fortsatt överlevnad kommer från 

anmärkningen om den fortsatta överlevnaden. Detta är dock vårt eget antagande därför har 

vi också valt att testa denna kategori självständigt. 

 

Utöver detta kommer vi också att testa hypotes 1 och 2 utan att ha med de observationer 

som är återfall, det vill säga orena revisionsberättelser som kommer från företag som också 

hade en oren revisionsberättelse året före. Vi gör detta eftersom vi tror att det kan medföra 

en mindre kraftig reaktion från aktieägarna om företaget även året innan har haft en oren 

revisionsberättelse. Anledningen till att vi tror detta är att nyhetsfaktorn av en andra eller 

till och med tredje oren revisionsberättelse borde vara lägre än vid den första. Detta är 

någonting som Ameen et al. (1994, s. 999) poängterar och de menar att informationsvärdet 

av en upprepad oren revisionsberättelse är mindre än för en första oren revisionsberättelse. 
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Vi kommer också att testa de olika börserna var för sig för att undersöka om någon av dem 

är signifikanta även om det skulle visa sig att de tillsammans inte är det. En grundidé är 

förstås att en oren revisionsberättelse är en signal för investerare oavsett vilken börs 

företaget är noterat på. Som tidigare diskuterats ser vi de olika börslistorna som en 

approximation för hur informationsmiljön ser ut för företaget. Detta är en faktor som vi 

tror kan påverka hur investerarna uppfattar orena revisionsberättelser. Vi väljer därför att 

testa de olika börslistorna för sig, samt handelsplattformar och reglerade marknader för sig, 

för att se om den orena revisionsberättelsen påverkar aktiekuren olika i dessa grupper. 

 

5.9 Potentiellt störande information 

För att säkerställa att det vi mäter under vår händelsestudie faktiskt är resultatet av en oren 

revisionsberättelse har vi som tidigare nämnt försökt identifiera eventuellt störande 

händelser. Det är viktigt att få ett så rent händelsefönster som möjligt (Dodd et al., 1984, s. 

10). För många av våra observationer blir årsredovisningen tillgänglig samtidigt som den 

orena revisionsberättelsen. Detta skulle kunna störa resultatet eftersom årsredovisningen 

innehåller väldigt mycket information som är av intresse för aktieägarna. Vi tror dock att 

en hel del av informationen i årsredovisningen i förväg är känd av investerarna. För alla 

våra observationer har nämligen bokslutskommunikén för det aktuella året kommit ut flera 

veckor före den händelsedag som valts. Enligt p.20b i IAS 34 ska bokslutskommunikén 

innehålla den viktigaste informationen från årsredovisningen exempelvis vinsten och det 

sker bara mindre förändringar mellan den och årsredovisningen (FAR akademi, 2013, s. 

613). Eftersom aktieägarna har fått ta del av bokslutskommunikén anser vi att de redan har 

tillgång till den viktigaste information som årsredovisningen förmedlar. Detta skulle 

innebära att årsredovisningen inte bör störa vårt test under händelsefönstret i någon större 

avseende.   

 

För samtliga observationer har vi också undersökt om det infaller andra händelser under 

händelsefönstret. Det kan särskilt noteras att för några observationer inträffar 

bolagsstämman under händelsefönstret vilket i viss mån kan verka störande på resultaten i 

dessa fall. Enligt 24 §, kap. 7 i Aktiebolagslagen (2005:551) ska kallelsen till 

bolagsstämman bland annat innehålla ett förslag till dagordning och det huvudsakliga 

innehållet i framlagda förslag som är av betydelse. Givetvis är de exakta besluten på 

stämman inte kända i förväg, men utfallen kan nog i många fall förutses eftersom 

röstmajoritetens inställning i de flesta frågor knappast är okänd. På grund av detta har vi 

valt att behålla de observationer där bolagsstämman hamnar inom händelsefönstret.     

 

Ett alternativt sätt för att kontrollera för potentiellt störande händelser hade varit att som 

Chow och Rice (1982, s. 39) och Martinez et al., (2004, s. 694), para ihop varje 

observation med ett motsvarande företag som har en ren revisionsberättelse. För att sedan 

jämföra och se om det finns en statistisk skillnad i effekten på aktiekursen mellan de rena 

och de orena revisionsberättelserna. Det hade varit intressant att genomföra detta test om vi 

haft mer tid att hitta lämpliga kontrollföretag till alla våra observationer. Vi föreslår därför 

att framtida studier inom detta område använder denna metod. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av händelsestudien. Resultatet av tester på hypotes 1 

och 2, som återfinns i kapitel 5.8 Statistiskt test, presenteras. Testet av hypotes 1 är till för 

att, som tidigare nämnts, ta reda på om det totalt sett över alla 11 händelsedagar finns något 

samband mellan oren revisionsberättelse och aktiekurs. Hypotes 2 är till för att testa om det 

finns någon effekt under enskilda dagar under händelsefönstret. Resultat där hypotes 1 är 

statistiskt signifikant på 10 % -nivån markeras med (*) efter rubriknamnet i figurerna i det 

här kapitlet. Resultat där en eller flera dagar under händelsefönstret är statistiskt 

signifikanta på 10 % -nivån markeras med (*) vid de specifika händelsedagarna på 

tidsaxeln i figurerna. Vi har valt att använda en 10 % signifikansnivå i likhet med Ball et 

al.(1979, s.33) och Chen et al. (2000, s.446). 

 

6.1. Övergripande test och test med borttagande av oren året före 

När vi testade hypotes 1, om oren revisionsberättelse får en effekt på aktiekursen under 

händelsefönstret för alla våra 101 observationer, blev resultatet en genomsnittlig kumulativ 

abnormal avkastning på -0,388 % under händelsefönstret. Detta resulterade är 

inte statistiskt signifikant på 10 % -nivå. Ingen av de 11 dagarna under händelsefönstret, 

som testades i hypotes 2, visar heller på statistiskt signifikant resultat. Dock visar dagen 

efter händelsedagen, dag +1, på en tydlig nedgång som är nära signifikans på 10 % -nivån 

då den är signifikant på 12,6 % -nivån. Det verkar också finnas en trend med mer negativ 

genomsnittlig abnormal avkastning efter händelsedagen än före den. Resultatet av vårt test 

av hypotes 1 och 2 presenteras i figur 8. 

 

 
Figur 8. Övergripande test och bortplockade av återfall. 
 

Efter dessa test undersökte vi också om ett borttagande av observationer där det aktuella 

företaget fått en oren revisionsberättelse året före, skulle ge ett starkare resultat. Antalet 

observationer som togs bort på grund av detta var 26. Detta test är inte statistiskt 

signifikant även om det är marginellt mer signifikant än det föregående testet. Inga 

enskilda händelsedagar var heller i det här fallet signifikanta. Närmast var, i likhet med 
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testet för alla observationer, dag +1, med ett p-värde på 0,138. Det kan i figur 8 utläsas hur 

likartade resultatet av dessa två test blev, vilket inte är konstigt då 75 observationer är 

gemensamma. Vi genomförde också ett jämförande test mellan de två kategorierna. Som 

väntat resulterade i att det inte finns någon signifikant skillnad mellan dessa två test. 

 

Efter de två första testen genomförde vi ett robusthetstest genom att justera beta till 1 för 

alla observationer. Utifrån detta kan slutsatsen dras att beta inte har haft någon större effekt 

på de resultat vi kommit fram till i våra övriga tester. Den genomsnittliga kumulativa 

abnormala avkastningen ligger dock generellt något högre för det betajusterade testet än 

för de två tidigare testen (se figur 9). Även på det betajusterade resultatet genomförde vi ett 

jämförande test som inte visade någon signifikant skillnad mellan det betajusterade och 

ursprungliga testet. Övriga beta-justerade resultat går att utläsa ur figurer i appendix. 

 

 

 
Figur 9. Betajusterat test 
 

6.2. Branscher 

Testen för branscher visade på en signifikant positiv genomsnittlig kumulativ abnormal 

avkastning för såväl branschkategorin Tillverkning råvara. Någon bransch som uppvisar 

en totalt sett statistiskt signifikant negativ genomsnittligt kumulativ abnormal avkastning 

identifierades inte. Närmast är Handel med ett p-värde på 0,26. Handel är utöver detta 

intressant så tillvida att denna kategori av företag uppvisar negativt statistiskt signifikant 

resultat för både dag 0 och dag +3 i testet av hypotes 2. Nedan visas diagrammen för 

Tillverkning råvara respektive Handel. Se appendix för övriga diagram o som inte 

presenteras i det här kapitlet.   
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Figur 10. Tillverkning råvara. 

 

 
Figur 11. Handel. 
 

Som kan utläsas av figur 10 och 11 ovan, är det väldigt olikartad form på kurvorna för de 

två branschkategorierna som presenteras. För Handel syns en tydlig nedgång i den 

genomsnittliga abnormal avkastning efter dag +1 vilket också resulterar i att den totala 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för denna kategori är -9,46 %. 

Branschen Tillverkning råvara har ett motsvarande värde på +13,02%, vilket som tidigare 

nämnt är statistiskt signifikant. 

 

6.3. Typer av oren revisionsberättelse 

Vi genomförde ytterligare tester för hypotes 1 och 2 efter att vi delat in observationerna i 

olika grupper beroende på vilken typ av oren revisionsberättelse som observationerna 

innefattar. Testet för hypotes 1 för dessa olika grupper resulterade inte i någon statistiskt 

signifikant genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning. Utöver de olika kategorierna av 

oren revisionsberättelse var för sig valde vi också att testa alla orena revisionsberättelser 
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som innehöll en anmärkning om risk för fortsatt överlevnad tillsammans. Detta resulterade 

inte heller i någon statistisk signifikant genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning.  

 

Vi genomförde också, som tidigare nämnt, test för hypotes 2 för alla olika grupper av 

orena revisionsberättelser. Resultatet av dessa test blev att Risk för fortsatt överlevnad 

(figur 12) och Flera anmärkningar bland annat risk för fortsatt överlevnad (figur 13) 

visade positiv statistiskt signifikant genomsnittlig abnormal avkastning under händelsedag 

-5 respektive -1. En sammanslagning av båda kategorierna var positivt signifikant för dag -

5 (figur 14). Utöver tidigare nämnda kategorier uppvisade Ej betalat skatt ett signifikant 

negativt resultat för dag +3. Diagrammet för den här kategorin kommer också att 

presenteras nedan (figur 15). Samma sak gäller för Värdering tillgångar (figur 16) trots att 

den inte uppvisar något statistiskt signifikant resultat för någon dag. Däremot finns 

diagrammet för den kvarvarande kategorin, Övrigt, i appendix.  

 

 
Figur 12. Risk för fortsatt överlevnad. 
 

 
Figur 13. Flera bl.a. risk för fortsatt överlevnad. 
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Figur 14. Risk för fortsatt fortlevnad & Flera bl.a. risk för fortsatt överlevnad. 
 

Från de tre figurerna närmast ovan (figurer 12-14) kan utläsas en viss nedgång i den 

genomsnittliga abnormala avkastningen dagen efter händelsedagen. Kategorin flera bl.a. 

risk för fortsatt överlevnad har en markant minskning i genomsnittlig abnormal avkastning 

under dag +1. Denna minskning är inte signifikant med 10 % -nivå men uppnår signifikans 

på 10,6 % -nivå. 

 

 
Figur 15. Inte betalat skatt. 
 

Det som kan avläsas av figuren ovan (figur 15) är att den genomsnittliga kumulativa 

abnormala avkastningen stiger totalt med 4,37 % under händelsefönstret för denna kategori 

av oren revisionsberättelse. Detta är dock inte statistiskt signifikant. 

 

En kategori av orena revisionsberättelser som däremot har negativ genomsnittlig kumulativ 

abnormal avkastning totalt sett under händelsefönstret är fel värdering av tillgångar och 

skulder, med en minskning på 16,4% under händelsefönstret, vilket dock inte är statistiskt 

signifikant. Som kan utläsas av diagrammet nedan (figur 16) tycks den genomsnittliga 
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abnormala avkastningen sjunka mer efter händelsedagen än före. Under dag +1 faller den 

genomsnittliga abnormala avkastningen. Denna minskning motsvarar ett p-värde på 0,118 

vilket inte är statistiskt signifikant. 

 
Figur 16. Felvärdering av tillgångar och skulder. 
 

6.4. Börslistor 

Som tidigare lyfts fram har vi också testat hypoteserna 1 och 2 på urvalet efter att vi 

grupperat observationerna utifrån börslistor. Resultatet av dessa test varierar mycket 

beroende på vilken börslista det rör sig om. Cap-listorna har totalt en genomsnittlig 

kumulativ abnormal avkastning på + 7,59 % (Figur 17), medan Nordic MTF har en 

motsvarande siffra på -11,9 % (Figur 18). Den positiva genomsnittliga kumulativa 

abnormala avkastningen för Cap-listorna är statistiskt signifikant på 10 % nivån. Utöver 

detta har Cap-listorna en tydligt uppåtgående trend under hela händelsefönstret, vilket 

också kan ses i figur 17. 

 

 
Figur 17. Cap-listor. 
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Figur 18. Nordic MTF. 
 

Utöver Cap-listorna var det ingen av de olika börskategorierna som hade ett statistiskt 

signifikant resultat. Vi fann dock vissa statistiskt signifikanta resultat när vi testade hypotes 

2. Cap-listorna har en positiv genomsnittlig abnormal avkastning under händelsedag -3 

(figur 17). Nordic MTF (figur 18) har en negativ statistiskt signifikant genomsnittlig 

abnormal avkastning under dag 0. NGM Equity har en tydlig nedgång i den genomsnittliga 

abnormala avkastningen under dag +1 (figur 19) vilken är signifikant på 10 % -nivån. 

NGM Equity har också en signifikant positiv genomsnittlig abnormal avkastning under dag 

+4. 

 

 
Figur 19. NGM Equity. 
 

Vi delade också in börslistorna i två grupper utifrån om de är handelsplattformar eller 

reglerade marknader. Utifrån detta resultat kan utläsas en skillnad mellan hur 

handelsplattformarna och de reglerade marknaderna påverkas av orena revisionsberättelser. 

De reglerade marknaderna har en genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning under hela 
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händelsefönstret på +6,88 % medan handelsplattformarna har en motsvarande siffra på -3,6 

% (Figur 20). För handelsplattformar kan det i samma figur utläsas en negativ trend från 

dag 0. Även om den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för reglerade 

marknader och handelsplattformar tycks ha en olikartade tendenser under händelsefönstret 

är denna skillnad inte statistisk signifikant på 10 % -nivå. 

 

 
Figur 20. Reglerade marknader & handelsplattformar. 
 

De reglerade marknaderna har två dagar under händelsefönstret som är statistiskt 

signifikanta på 10 % -nivå. Dag 1 har en statistiskt signifikant negativ genomsnittlig 

abnormal avkastning, medan dag 4 har en positiv signifikant genomsnittlig abnormal 

avkastning. 

 

6.5 Sammanfattning test som genomförts 

Nedan följer en tabell med de test vi gjort för att testa hypotes 1 samt en tabell för de 

jämförande testerna som genomförts. 
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Tabell 2. Sammanfattning statistiska test för hypotes 1 
 

 
Tabell 3. Sammanfattning av jämförande test 
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7. Diskussion och analys 

I detta kapitel diskuteras och analyseras de resultat som vi presenterat under 

resultatkapitlet. Uppsatsens kvalitet diskuteras i form av bland annat validitet och 

reliabilitet.  

 

7.1 Diskussion och analys av resultat 

Som presenterats i resultatkapitlet blev resultatet av det statistiska testet av hypotes 1 för 

alla observationer inte statistiskt signifikant. Detta resultat överensstämmer med de resultat 

som presenterats i Ball et al. (1979), Ameen et al. (1994), Martinez et al. (2004) och 

Ittonen (2009). Resultatet står däremot i konflikt till vad Firth (1978); Dopuch et al., 

(1986) och Soltani (2000) kommit fram till. Resultatet verkar också vara i kontrast med 

EMH som säger att ny negativ information ska påverka aktiekursen negativt (Fama, 1970, 

s. 388). Vi funderar kring varför den orena revisionsberättelsen inte tycks ha en signifikant 

effekt på aktiekursen vilket den borde ha enligt EMH. Vi kan tänka oss att en möjlig 

anledning till detta är att informationen som den orena revisionsberättelsen förmedlar inte 

är ny. Detta kan ha flera orsaker. En av dessa kan vara ett metodproblem från vår sida, då 

risken finns att vi trots allt identifierat fel händelsedag i vissa fall. Om vi utgått från fel 

händelsedag kan detta av naturliga skäl leda till att informationen inte är ny vid den 

tidpunkt vi valt. Vi tycker dock själva att vi varit noggranna i vårt val av händelsedag. Vi 

tror därför att detta inte borde vara en avgörande orsak till att vi inte finner en statistisk 

signifikant nedgång av aktiekursen.  

 

En annan anledning till att informationen inte är en nyhet för aktieägarna kan vara att 

företaget haft oren revisionsberättelse vid tidigare tillfällen. Utifrån de test som vi gjorde 

där vi plockade bort observationer som haft oren revisionsberättelse året före, kan vi dock 

konstatera att ett bortplockande av dessa observationer inte resulterade i någon större 

förändring. Resultatet blev fortfarande inte statistiskt signifikant. Det stämmer väl överens 

med vad tidigare forskning kommit fram till. Dopuch et al. (1986, s. 101) fann ingen 

skillnad i negativ avkastning mellan de företag som fick orena revisionsberättelser första 

gången och de som fått det tidigare. Liknande resultat i det avseendet kom också Chen et 

al. (2000, s. 448) fram till.   

 

Ytterligare en anledning som resulterar i att informationerna i revisionsberättelsen inte är 

ny för aktieägarna, tror vi kan vara att tidigare offentligjord information redan i stora drag 

tagit upp det problem som revisionsberättelsen senare förmedlar. Ett exempel på detta kan 

vara att företaget först signalerat att de tänker genomföra en nyemission och sedan får en 

oren revisionsberättelse som handlar om att de behöver mer kapital. Vi anser att detta 

skulle resultera i att informationen från den orena revisionsberättelsen inte är en nyhet för 

aktieägarna. 

 

Tidigare information från företaget, som möjligen signalerat samma sak som 

revisionsberättelsen, hade kunnat kontrolleras om vi undersökt pressmeddelanden för våra 

observationer längre tillbaka i tiden än vad vi gjort i denna studie. Vi hade då haft en 

möjlighet att undersöka om resultatet blivit annorlunda om vi plockat bort observationer 

där vi ansåg att informationen redan var känd för aktieägarna. Anledning till att vi inte valt 

att testa detta i vår studie är att vi ville undvika att göra några subjektiva värderingar som 

kan påverka testet. Vi vill undvika detta för att vi vill skapa en så bra kvalitet som möjligt i 

vår studie. Vi anser att det lätt hade kunnat bli subjektiva bedömningar kring vad vi anser 

att aktieägarna redan vet och inte vet. Vi anser att det inte går att frångå en subjektiv 
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bedömning från vår sida när det handlar om att tolka den information som företaget lämnat 

ut. Det är därtill svårt att bedöma hur aktieägarna uppfattar den informationen.  

 

En annan aspekt som enligt EMH skulle kunna vara en anledning till att den orena 

revisionsberättelsen inte har en statistiskt signifikant effekt på aktiekursen, är att 

informationen inte är relevant. Detta skulle i så fall stå i kontrast med syftet med revision. 

Syftet med revision är bland annat att revisorn ska minska informationsasymmetrin mellan 

företaget och aktieägarna, genom att förmedla relevant information till aktieägarna (FAR, 

2013). Den information som revisionsberättelserna lämnar, exempelvis att det är osäkert att 

företaget kommer att överleva, anser vi borde vara relevant för investerarna. Möjligen 

skulle det kunna vara så att informationen revisionsberättelsen förmedlar inte blir relevant 

eftersom aktieägaren inte förstår det revisorn vill förmedla. Detta skulle i så fall 

överensstämma med Asare och Wright (2012, s. 212) som finner att investerare inte alltid 

tolkar informationen i revisionsberättelsen på det sätt revisorerna tänkt sig. 2016 kommer 

en regeländring att införas med syfte att förtydliga informationen i revisionsberättelsen 

(Lennartsson, 2014). Vi tror att detta skulle kunna resultera i en tydligare effekt på 

aktiekursen vid orena revisionsberättelser. Det skulle därför vara intressant att genomföra 

en liknande studie om några år för att undersöka hur viktig den här aspekten är för utfallet i 

den här typen av studie.  

 

Ytterligare en tänkbar anledning till att vi inte ser någon statistisk signifikant negativ effekt 

av den orena revisionsberättelsen, kan vara att den orena revisionsberättelsen inte var så 

negativ som aktieägarna förväntat sig. Aktiekursen påverkas av de förväntningar som 

investerarna har på aktiekursen (NASDAQ, u.å.a). Om investerarna tror att framtiden ser 

mörk ut kommer aktiekursen att påverkas negativt av detta. Om en händelse istället är mer 

positiv än förväntad påverkar detta aktiekursen positivt (Ameen et al., 1994, s. 1004). Detta 

skulle kunna vara en anledning till att vi inte ser den negativa effekt på aktiekursen som vi 

förväntat oss av den orena revisionsberättelsen. Detta skulle också kunna vara en 

förklaring till att vissa av våra tester resulterade i en signifikant positiv effekt. 

 

I det övergripande testet ser vi en viss negativ trend efter händelsedagen även om denna 

inte är statistiskt signifikant. Detta resultat överensstämmer med de resultat som Dodd et 

al. (1984, s. 34) fick i sin forskning. Dodd et al. (1984, s. 34) poängterar att anledningen till 

att de inte finner något statistiskt signifikant resultat kan bero på vissa metodproblem. 

Möjliga metodproblem är någonting som vi kommer diskutera härnäst. 

 

7.2 Metodologiska problem 

Händelsestudien och de metoder som vi använt är i sig ytterst en skattning av den faktiska 

effekten på aktiekursen av den orena revisionsberättelsen (MacKinlay, 1997, s. 24). Det 

går därmed inte säkert att säga att resultatet som vi kommit fram till faktiskt 

överensstämmer med den verkliga effekten. De metoder som använts i vår studie är dock 

väl använda bland forskare som studerat samma fenomens effekt på aktiekursen. Vi tror 

därför att metoden vi använt är bra för att mäta effekten av just det vi vill mäta. Vi drar 

därför slutsatsen att händelsestudien som metodval inte är en anledning till att resultatet 

inte blir statistiskt signifikant. 

 

Frånvaron av signifikant effekt på aktiekursen kan förstås bero på att det finns vissa 

metodologiska problem med den studie vi gjort. Dels kan det som tidigare diskuterats 

finnas en viss korrelation mellan observationerna, vilket vi i vår studie inte tagit hänsyn 
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till. Valet att inte ta hänsyn till korrelationen har diskuterats tidigare i delen 5.7 

Aggregering av den abnormala avkastningen. Det kan dock inte uteslutas att korrelationen 

mellan observationerna har en större effekt på resultatet av studien än vad vi tror. Som 

tidigare nämnts har forskning kommit fram till att korrelationen inte har så stor effekt på 

resultatet av denna typ av studie (Bernard, 1987, s. 19; Gow et al., 2010, s. 496). Vi tror 

därför att det eventuella korrelationsproblemet inte enskilt orsakat den låga 

signifikansnivån för resultatet.  

 

I metodkapitlet presenterades också vikten av att välja rätt händelsefönster. En 

feluppskattning av de händelsefönster som behövs skulle kunna leda till att vi inte fångar in 

hela effekten av den orena revisionsberättelsen. Hur snabbt ny information reflekteras i 

aktiepriset beror på hur effektiv marknaden är (Fama, 1970, s. 388). Eftersom vi inte vet 

hur effektiv den svenska aktiemarknaden är finns det en risk att effekten av den orena 

revisionsberättelsen först inträffar i senare del av eller efter det händelsefönster vi valt. När 

vi valde händelsefönster tittade vi en hel del på vad tidigare forskning använt. Det tycks 

råda en viss enformighet kring hur långt händelsefönster som är lämpligt bland den tidigare 

forskningen på området. Denna forskning är utförd i ett flertal olika länder och olika 

marknader, se exempelvis Martinez et al. (2004); Al-Thuneibat et al. (2007); Chen et al. 

(2000); Soltani (2000). På grund av likheten i dessa studiers händelsefönster drar vi 

slutsatsen att det inte har varit så stor skillnad på effektiviteten hos dessa marknader. 

 

Vi kan inte finna någon anledning till varför den svenska marknaden skulle vara mindre 

effektiv än de övriga marknader som undersökts i tidigare forskning. Däremot kan 

poängteras att vi har en del handelsplattformar i vårt urval vilket inte är något som tidigare 

forskning använt. Efter att vi testat de olika börslistorna för sig upptäcker vi ingen tendens 

till att det skiljer sig nämnvärt. När vi jämförde handelsplattformarna och de reglerade 

marknaderna med varandra, fann vi som tidigare poängterats ingen statistiskt säkerställd 

skillnad. Därav tycker vi inte att det finns någon anledning att tro att vi skulle behöva ha ett 

större händelsefönster än vad vi använt i det här fallet.  

 

Det skulle däremot vara intressant om framtida studier valde att titta på en period efter 

händelsedagen, utan att ta med händelsedagar före själva händelsen. Vi har i motsats till 

Elliott (1982, s. 635) och Dodd et al. (1984, s. 34) inte upptäckt någon effekt på 

aktiekursen under perioden före händelsen. Det vore intressant att se om förändringen av 

händelsefönstret kanske resulterar i ett mer statistiskt säkerställt resultat, genom att bättre 

pricka in enbart effekten av den orena revisionsberättelsen. 

 

För en del av företagen som vi använt i våra tester pågår ingen kontinuerlig handel på 

aktiemarknaden vilket kan orsaka problem. Framförallt påverkar detta skattningen av beta 

eftersom den bygger på avkastningen under skattningsfönstret. De företagsaktier där 

handel inte sker varje dag, får en hel del 0 i avkastning under dagarna i skattningsfönstret. 

Detta kan resultera i ett underskattat beta (Brown & Warner, 1985, s. 16). Genom att 

genomföra ett robusthetstest har vi kontrollerat för att se hur stor effekt skattningen av beta 

har på resultatet i våra tester. De vi kan utläsa av detta test är att det infrekventa handeln av 

aktier inte tycks påverka resultatet av våra test i någon större utsträckning  

 

Det vore intressant att se fortsatt forskning testa att plocka bort de observationer där handel 

av aktier är begränsad för att se om detta ger några mer signifikanta resultat. Även om vårt 

robusthetstest tyder på att dessa observationer inte har så stor effekt på våra resultat. 

Anledningen till att vi inte gjort detta i vår studie är tvådelad. Dels vill vi inte förlora alla 
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observationer som någon dag har 0 i avkastning. Detta skulle nämligen inte representera en 

sann bild av marknaden eftersom även index har 0 i avkastning under vissa dagar. Utöver 

detta vill vi inte heller själva göra en subjektiv bedömning kring vilka observationer vi i så 

fall skulle plocka bort. Det vi gjort i detta test är att utesluta de observationer som har 0 i 

avkastning under hela händelsefönstret eller hela skattningsfönstret. Utöver det ville vi inte 

göra någon bedömning kring vad som är för lite aktiehandel.  

 

7.3 Intressanta tendenser som inte är statistiskt signifikanta 

Bara för att ett resultat inte är statistiskt signifikant behöver det inte nödvändigtvis betyda 

att resultatet inte är ekonomiskt signifikant (Engsted, 2009, s. 395). Ekonomisk signifikans 

tycks ha en något ospecifik definition. Någonting har en ekonomisk signifikans om 

resultatet har en omfattande effekt (McCloskey & Ziliak, 1996, s. 103). Vi finner att det är 

väldigt svårt att objektivt bedöma om något av våra resultat, som inte är statistiskt 

signifikanta, istället är ekonomiska signifikanta. Det vi däremot kan säga är att vi tycker att 

vissa icke statistiskt signifikanta resultat visar på intressanta tendenser, eftersom de är nära 

att vara statistiskt signifikanta på 10 % -nivån. 

 

Även om testet för alla observationer inte resulterade i ett statistiskt signifikant negativt 

avkastning, vare sig för hela perioden eller för någon enskild dag under händelsefönstret, 

tycker vi oss urskilja en stark nedgång i aktiekursen under dag +1. (kan ses i figur 8). 

Resultatet av testet för denna dag har som sagt ett p-värde på 0,126 vilket är relativt nära 

signifikansnivån på 10 %. Vi är av den uppfattningen att trots att denna minskning inte är 

statistiskt signifikant så kan det ändå vara en intressant nedgång i aktiekursen. Denna 

tendens skulle kunna tyda på att det, trots avsaknad av statistisk signifikans, finns en viss 

negativ reaktion från investerarna dagen direkt efter offentliggörandet av den orena 

revisionsberättelsen. Ytterligare resultat som vi finner är intressanta men som inte är 

statistiskt signifikanta återfinns också senare i detta kapitel. 

 

7.4 Diskussion och analys av olika branscher 

Enligt vad som presenterats i resultatkapitlet resulterade testet för hypotes 2, på 

observationer indelade i grupper utifrån bransch, i två negativt signifikanta dagar under 

händelsefönstret för branschkategorin handel (figur 11). Detta resultat är 

överensstämmande med EMH, informationsasymmetrin, agentteorin och syftet med 

revision.  

 

Utifrån de teorier som vi tagit upp tidigare var det en negativ effekt på aktiekursen som vi 

förväntade oss. Branschkategorin handel hade statistiskt signifikant negativ genomsnittlig 

abnormal avkastning under dag 0 och dag +3 (kan ses i figur 11). Handel är också den 

kategori som har mest negativ genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning. Några 

branschkategorier, till exempel tillverkning råvara, har positivt statistiskt signifikant 

genomsnittlig abnormal avkastning för några händelsedagar. Detta är intressant att fundera 

kring varför dessa observationskategorier inte har den förväntade effekten på aktiekursen 

av en oren revisionsberättelse. En orsak till att aktiekursen ökar efter offentliggörandet kan 

vara att investerarna hade förväntat sig värre nyheter. En mindre negativ nyhet än förväntat 

kan få en positiv påverkan på aktiekursen, vilket diskuteras i Ameen et al. (1994, s. 1004). 

Detta är den enda anledningen vi kan tänka oss som skulle kunna förklara de oväntade 

resultaten av offentliggörandet av orena revisionsberättelser. Som tidigare diskuterats 

varierar förekomsten av orena revisionsberättelser inom olika branscher (Dopuch et al., 
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1987, s. 434). Dessa skillnader mellan branscherna skulle kunna vara en bidragande orsak 

till de olikartade resultaten vi ser för olika branschkategorier.   

 

7.5 Diskussion och analys olika typer av oren revisionsberättelse 

De test som vi genomförde på olika typer av orena revisionsberättelser resulterade inte 

heller de i någon statistiskt signifikant genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning. 

Däremot kan poängteras att anmärkningen inte betalat skatt resulterar i en statistiskt 

signifikant negativ genomsnittlig abnormal avkastning dag +3 (Kan ses i figur 15).  Det 

kan även poängteras att dag +1 för kategorin fel i värdering av tillgångar eller skulder har 

en negativ abnormal avkastning med ett p-värde på 0,118 vilket är nära gränsen för 

statistisk signifikans på 10 % -nivå (Kan ses i figur 16). Detsamma gäller kategorin flera 

bland annat risk för fortsatt överlevnad som har ett p-värde på 0,106 under dag +1 (Kan 

ses i figur 13). 

 

Den anmärkning som vi i förväg trodde skulle resultera i allvarligast effekt på aktiekursen 

var de anmärkningar som poängterar att risk för att företaget kanske inte kommer överleva. 

Anledningen till vårt antagande är främst att vi tror att en förlustrisk för investerarna borde 

vara en väldigt allvarlig och relevant nyhet för dem. Vårt resultat tyder dock inte på att så 

skulle vara fallet, i alla fall ser vi inte en statistiskt signifikant effekt för denna typ av 

anmärkning. Detta resultat skulle kunna motiveras med de Ittonen (2009, s. 89) påpekar, 

nämligen att en anmärkning om risk för fortsatt fortlevnad ofta är ett resultat av en längre 

tid av finansiella problem. Dessa problem medför att den orena revisionsberättelse inte har 

så högt nyhetsvärde, det vill säga den är ganska förväntad (Ittonen 2009, s. 89). Som 

tidigare presenterats så vävs förväntningar om framtiden in i aktiepriset, därav blir effekten 

på aktiekursen mindre om händelsen är förväntad. 

 

Det som kan utläsas av figur 14 är dock en viss nedgång av den genomsnittliga abnormala 

avkastningen under och lite efter händelsedagen för Risk för fortsatt överlevnad & flera 

bl.a. risk för fortsatt överlevnad. Denna tendens kan tänkas stödja vårt ursprungliga 

antagande, men som poängteras tidigare är denna nedgång inte statistisk signifikant. Detta 

tror vi beror på en viss förutsägbarhet för anmärkningar av karaktären risk för fortsatt 

överlevnad. 

 

Vi tycker också att man ur (figur 16) kan utläsa en viss tendens för en negativ effekt på 

aktiekursen av anmärkning av typen felvärdering av tillgångar och skulder. Efter dag +1 

som har en signifikantnivå på 11,18 % fortsätter den genomsnittliga abnormala 

avkastningen vara negativ under 3 av de 4 dagarna som återstår av händelsefönstret. Denna 

nedgång stämmer bra med vår ursprungliga hypotes att den orena revisionsberättelsen bör 

ha en negativ effekt på aktiekursen. Detta resultat skulle kunna överensstämma med de 

resonemang som fördes i förra stycket om att förutsägbarheten av anmärkningen har 

betydelse för effekten. Vi anser att en felvärdering av tillgångar och skulder är svår att 

förutse. Detta tillsammans med vad vi anser om anmärkningens allvarlighetsgrad kan vara 

anledningen till att denna typ av anmärkning har kraftigast effekt på aktiekursen. 

 

En anledning till att en minskning under händelsefönstret hos den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen på 16 % för kategorin felvärderade tillgångar inte är 

statistiskt signifikant, är den stora variansen som dessa observationer har. Den höga 

variansen är också delvis beroende av de relativt få observationer som testet är utfört på. 

Om vi hade haft fler observationer som tillhörde denna kategori hade kanske resultatet 
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blivit mer statistiskt signifikant. Eftersom vi har ett helhetsurval för den tidperiod vi valt att 

fokusera på krävs det ett längre tidsintervall för att få fler observationer till denna kategori 

av orena revisionsberättelser. Vi tycker att en undersökning av detta i framtida studier 

skulle vara intressant för att kunna avgöra om effekten är statistiskt signifikant för denna 

typ av orena revisionsberättelser. 

 

7.6 Diskussion och analys av olika börslistor 

De resultat vi fått efter att ha testat hypotes 1 och 2 när observationerna delats in i olika 

grupper utifrån börslistor tyder på att det finns vissa skillnader mellan olika börslistor. 

Denna skillnad är någonting som Ameen et al. (1994, s. 998) använder för att motivera sin 

forskning på en mindre börs.  

 

En aspekt som är intressant när det kommer till resultatet för testen för Cap-listorna är att 

den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för dessa observationer under hela 

händelsefönstret är positivt signifikant. En möjlig anledning till att Cap-listorna generellt 

tycks ha en positiv genomsnittlig abnormal avkastning skulle kunna vara att index inte är 

en bra uppskattning av dessa observationers avkastning. Index innehåller som tidigare 

presenterats både Cap-listorna och First North. Möjligen skulle det faktum att First North 

är med i index sänker den förväntade abnormala avkastningen något vilket skulle kunna 

leda till en konstant något positiv genomsnittlig abnormal avkastning för Cap-listorna. Vi 

har dock svårt att se att index skulle passa så dåligt för Cap-listorna på grund av att de 

faktiskt är den största delen av nämnda index. 

 

Cap-listorna tycks inte få någon nämnvärd effekt av den orena revisionsberättelsen när vi 

testar hypotes 2. Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen tycks ha en 

positivt linjär ökning under hela händelsefönstret, som inte bryts trots att händelsen 

inträffar (figur 17). En anledning till att vi inte ser någon avvikelse från den generella 

trenden efter den orena revisionsberättelsen skulle kunna vara det teorin om 

informationsmiljön påpekar. Som tidigare nämnt har vi i likhet med Ameen et al. (1994, s. 

998) använt börslistorna som en uppskattning av informationsmiljön. Avsaknaden av 

effekt på Cap-listorna skulle kunna vara en effekt av att de finns mer information utöver 

revisionsberättelsen kring dessa företag än vad det kanske finns för andra börslistor vi 

studerat. Detta är någonting som vi upptäckt under vår studie, vi hade exempelvis stort 

bortfall från börslistan First North eftersom det vara svårt att finna information om 

händelsedag. Vi upptäckte också att informationen som Aktietorget förmedlar på sin 

hemsida inte alltid är korrekt. Vi fann framförallt en hel del fördröjningar mellan när vissa 

pressmeddelanden borde dykt upp och när de faktiskt publicerades på hemsidan. Vi ser 

detta som en grund till att tro att investerare har mer information om observationer som 

finns på reglerade börser än vad de har angående observationer på handelsplattformar. 

Enligt teorin om informationsmiljön blir effekten av ny information inte lika stor för 

företag där investerarna redan har mycket information tillgänglig (Ittonen, 2009, s. 17). 

Detta skulle kunna vara anledningen till att den orena revisionsberättelsen påverkar 

aktiekursen mycket lite för de observationer som är registrerade på Cap-listorna. 

 

Det som kan utläsas av våra resultat är en negativ trend i den genomsnittliga kumulativa 

abnormala avkastningen för handelsplattformarna efter att händelsen ägt rum (figur 20). 

Denna minskning i genomsnittlig kumulativa abnormal avkastning är inte statistiskt 

signifikant men vi tycker oss ändå kunna urskilja en viss tendens som är intressant. Denna 

tendens avviker nämligen från det som innan händelsedagen var en genomsnittlig 
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abnormal avkastning som varierade kring 0. Tendensen skulle kunna tyda på en viss 

gradvis anpassning till den information den orena revisionsberättelsen förmedlar. En 

gradvis anpassning till den nya informationen skulle kunna indikera att marknaden inte är 

fullständigt effektiv. Att handelsplattformarna skulle vara mindre effektiva än de större 

börserna vore inte helt otroligt. Dock är denna minskning inte statistiskt säkerställd. Att 

undersöka marknadseffektiviteten hos olika svenska marknader är inte heller syftet med 

denna studie. Det vore dock ett bra uppslag till fortsatta studier. 

 

Om vi istället granskar resultatet för NGM Equity har den börsen en signifikant negativ 

genomsnittlig abnormal avkastning under dag +1, vilket innebär att investerare dagen efter 

händelsedagen reagerar negativt. Detta resultat överensstämmer med det vi hade förväntat 

oss utifrån de teorierna som presenteras. Denna snabba effekt på aktiekursen kan tänkas 

styrka den effektiva marknadshypotesen, vilken innebär att all offentlig information ska 

avspegla sig i aktiekursen. Effekten av den orena revisionsberättelsen tycks dock inte vara 

så långvarig på denna börs. Redan dag +4 har börslistan istället ett signifikant positivt 

resultat, vilket innebär att den genomsnittliga abnormala avkastningen åter igen ligger på 

den nivå som den låg på innan händelsen ägde rum (figur 19). Samma dagar som NGM 

Equity uppvisar statistiskt signifikanta resultat uppvisar också kategorin reglerade 

marknader detsamma. Detta är dock lättförklarligt eftersom NGM Equity är en stor del av 

denna kategori. 

 

Även börslistan Nordic MTF har en signifikant nedgång i den genomsnittliga abnormala 

avkastning under en händelsedag, i detta fall dag 0. Att vi ser effekten dag 0 och inte dagen 

efter händelsedagen kan bero på att revisionsberättelsen släpptes så pass tidigt dag 0 att 

investerarna hunnit reagera redan denna dag. Börslistan Nordic MTF innehåller dock bara 

4 observationer så allt för stor vikt ska nog inte fästas vid detta resultat, då det kan vara 

svårt att generalisera till hela populationen på sagda börs. 

 

7.7 Sanningskriterier 

För en kvantitativ studie är det helt avgörande med kvalitén i det datamaterial som 

inhämtas (Patel & Davidson, 2011, s. 101) Att det förhåller sig så är lätt att inse då ytterst 

hela studien är beroende av kvalitén på den information som forskarna lyckas få tag på. 

Rörande säkerheten i information tar Patel & Davidson (2011, s. 102) upp två viktiga 

begrepp, validitet och reliabilitet, som också är central i annan litteratur om vetenskaplig 

metod, exempelvis Ejvegård (2009), och Bryman (2011). 

 

Validiteten behandlar om forskningen lyckas mäta det som var tänkt att mäta (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 133). Av de olika typerna av validitet har vi främst fokuserat på intern 

och extern validitet. Intern validitet tar sikte på om orsakssamband som dras i en slutsats 

verkligen stämmer (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Det är väldigt relevant i den här 

uppsatsen då vi har försökt finna ett samband mellan orena revisionsberättelser och 

aktiepriserna för företag. Vi finner väldigt få orsaksamband i vår studie. Vi har dock funnit 

ett visst samband mellan orena revisionsberättelser och aktiepriser även om de generellt 

inte är statistiskt signifikanta. Vi kan dock inte helt utesluta att även detta relativt svaga 

samband är skenbart och egentligen orsakat av andra faktorer. Som vi tidigare diskuterat 

publiceras i allmänhet revisionsberättelsen samtidigt som årsredovisningen. Resonemanget 

kring de eventuella problem detta medför har vi redan tagit upp tidigare i kapitel 5 och vi 

finner det inte nödvändigt att här göra det igen. Vi har också funderat kring om det kan ha 
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funnits någon annan information som systematiskt påverkat våra observationer under 

händelsefönstret men inte funnit något. 

 

Den externa validiteten handlar om hur generaliserbara resultaten från en studie är 

(Bryman & Bell, 2013, s. 64). Eftersom vi strävat efter ett helhetsurval för de år vi 

undersöker är generaliserbarheten för populationen i allmänhet god. Ett problem är dock 

det bortfall vi fått eftersom Retriever Business bara tar med de företag som är noterade 

idag. Huruvida de företag som vi faktiskt har undersökt är representativa för bortfallet är 

svårt att veta. En kvalificerad gissning är att de företag som inte är med i urvalet har haft 

större ekonomiska problem än de som är med i urvalet. Om detta bortfall haft någon effekt 

på resultaten går det dock bara att spekulera kring. Eftersom bortfallet för de år som ligger 

närmare nutid verkar vara mindre än för de år som ligger längre tillbaka, anser vi att 

studien är mer representativ för år 2013 än exempelvis år 2005. 

 

Reliabilitet är begrepp som behandlar hur pålitliga de mätinstrument som används är (Patel 

& Davidson, s. 103). De frågor som rör skattningen av beta har redan tagits upp under 

kapitlet om händelsestudie. Något som vi däremot kommenterar lite närmre här är 

internbedömarreliabilitet, vilket Bryman (2011, s. 160) definierar som hur stor 

samstämmigheten är mellan skilda observatörer vid subjektiva bedömningar. 

Vi anser att interbedömarreliabiliteten är intressantast i vårt fall vid klassificeringen av de 

olika typerna av orena revisionsberättelser och vid sökandet av händelsedagar för 

observationerna. I båda fallen delade vi upp arbetet mellan oss i tidsbesparande syfte. När 

det gäller klassificeringen av de olika typerna av revisionsberättelse tror vi dock att risken 

att vi gjort olika bedömningar är ganska liten. Revisionsberättelser är tämligen 

standardiserade (IFAC, u.å.), och vi upptäckte att det var lätt att hitta och tolka revisorns 

anmärkning. I de få fall där det inte varit uppenbart hur klassificeringen borde vara har vi 

diskuterat med varandra för att öka säkerheten i bedömningen. Rörande identifierandet av 

händelsedagar var det ett väldigt omfattande arbete med risk för olika bedömningar i några 

fall. Både i de fall den som undersökt först inte lyckades identifiera händelsedagen eller 

var i övrigt osäker på händelsedagen, granskade vi observationerna tillsammans båda två. 

Som vi tidigare nämnt föll 19 observationer bort på grund av detta. Vi anser med stöd av 

ovan anfört att vi kan vara rimligt säkra på att vi gjort likadana bedömningar rörande 

klassificeringen av orena revisionsberättelser och val av händelsedag för de olika 

observationerna. Om sedan andra personer skulle ha gjort samma bedömning kan vi dock 

inte avgöra. 

 

I den här studien har vi försökt att noggrant beskriva vad vi gjort samt också varför vi gjort 

detta. Huvudanledningen till detta är att vi vill ha en hög replikerbarhet för studien. 

Replikerbarheten ligger nära reliabiliteten och handlar om att det ska vara möjligt för 

andra att upprepa forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Vi tycker det skulle vara 

intressant om andra ville replikera studien för att se om de skulle komma fram till samma 

resultat, men inser vi att det knappast är troligt att någon endast skulle vilja upprepa det vi 

gjort utan att utveckla studien. Dock har replikerbarheten ett egenvärde då det är etiskt 

viktigt med möjligheten att kunna kontrollera äktheten av forskning (Vetenskapsrådet, 

2014). Vår studie skulle dock kunna, genom den noggranna beskrivningen, fungera som 

inspiration och hjälp vid liknande forskning. 

 

Någonting som är nära kopplat till sanningskriterier är vetenskapsetik. Vetenskapsetik är 

viktigt för att resultatet från studier ska gå att lita på (Forsman, 1997, s. 17). En av 

vetenskapsetikens viktigaste grundprinciper är individskyddskravet, vilket handlar om att 
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se till att ingen skadas av forskningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Eftersom all vårt 

datamaterial är baserat på offentlig information är vissa delar av individskyddskravet inte 

något större problem. Kravet på att informera de som är med i forskningen är inte lika 

strikt när datamaterialet kommer från offentlig information (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8). 

Vi har genomgående i uppsatsen valt att hålla de företag som ingår i observationer hemliga 

för att inte orsaka dem någon skada.  

 

I god forskningsetik ingår det också att hålla sig saklig och objektiv (Forsman, 1997, s. 

17). Detta är någonting som vi genomgående strävat efter genom hela uppsatsen. En del 

val som vi gjort under uppsatsens gång har motiverats av att vi inte vill påverka resultatet 

med subjektiva bedömningar. Med tanke på forskningsområdet går det dock inte helt 

frångå egna tolkningar i alla sammanhang, detta problem har diskuterats tidigare i detta 

kapitel.  
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8. Slutsatser 

I denna del av uppsatsen besvarar vi vår problemformulering och uppfyller vårt syftet 

genom att sammanfatta det som under uppsatsens gång presenterats.  

 

8.1 Effekt på aktiekursen av en oren revisionsberättelse 

Studiens problemformulering är: Har en oren revisionsberättelse någon effekt på svenska 

publika företags aktiekurser? Vi besvarar vår problemformulering med att den orena 

revisionsberättelsen generellt sett inte har någon statistisk signifikant effekt på svenska 

företags aktiekurser. Därmed kan det väckas visst tvivel kring om revisionsberättelsen 

uppfyller sitt syfte. Viktigt är dock att komma ihåg att det finns andra intressenter kring ett 

aktiebolag än aktieägare. Vilken nytta övriga intressenter har av revisionsberättelsen har vi 

inte undersökt och vi kan därför inte uttala oss om det. Det är också viktigt för samhället i 

stort att reglerna kring redovisning och förvaltning efterlevs. 

 

Det ska dock påpekas att även om statistisk signifikans inte hittades så noterade vi en liten 

nedåtgående trend i den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen efter 

offentliggörandet. Den slutsats vi drar utifrån vår studie är att revisionsberättelsen ändå har 

en viss effekt på aktiekursen även om den inte är statistiskt signifikant. Denna slutsats 

överensstämmer med den Dodd et al. (1984, s. 34) presenterar i sin studie. 

 

Den typ av orena revisionsberättelser som får störst negativ effekt på den genomsnittliga 

abnormala avkastningen är felvärderingar av tillgångar och skulder. Denna typ av 

anmärkning genererar generellt sätt en genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning på -

16 % under händelsefönstret men är inte statistiskt signifikant. De övriga typerna av 

revisionsanmärkningar tycks inte ha någon nämnvärd effekt på aktiekursen.  

 

Efter att ha plockat bort de observationer som hade orena revisionsberättelser flera år i 

följd kan vi dra slutsatsen att dessa observationer inte tycks skilja sig nämnvärt från de 

övriga observationerna. Resultatet från det ursprungliga testet och det utan företag som 

hade flera orena revisionsberättelser direkt efter varandra, skiljer sig bara marginellt. Från 

detta kan slutsatsen dras att det spelar ingen större roll hur ofta företaget fått en oren 

revisionsberättelse, effekten på aktiekursen tycks vara lika oavsett. 

 

När det gäller de olika börslistorna ser vi lite olika resultat som i allmänhet inte är 

statistiskt signifikanta. Vi kan dock se en trend av att investerare till företag på 

handelsplattformar reagerar mer negativt på orena revisionsberättelser än investerare till 

företag på reglerade marknader. Därmed väcks frågan om revisionsberättelsen har ett större 

informationsvärde på handelsplattformar än på reglerade marknader, men eftersom 

skillnaden inte är statistiskt säkerställt på 10 % -nivån krävs det vidare undersökningar för 

att dra en slutsats angående detta. 

 

Även om resultatet för våra tester uppvisar vissa tendenser till att orena revisionsberättelser 

genererar olika effekter på aktiekursen för olika branscher, vill vi inte dra några slutsatser 

kring branschernas påverkan i detta sammanhang. Vi tycker inte att någon tydlig slutsats 

kan urskiljas från vår studie. Branschernas påverkan på effekten på aktiekursen av en oren 

revisionsberättelse behöver studeras ytterligare innan några konkreta slutsatser kan dras.  
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8.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget som vi anser att vår studie givit är att den ökat förståelsen för den 

effekt orena revisionsberättelser får på svenska aktiebolags aktiekurser. Den här 

forskningen har visat, vilket tidigare nämnts, att orena revisionsberättelser verkar ha ett 

begränsat värde för investerare när de handlar med aktier i publika aktiebolag i Sverige. 

Studien ansluter sig därmed till forskning som bland andra Ameen et al. (1994), Martinez 

et al. (2004) och Al-Thuneibat et al. (2007). Studien har också ett tämligen unikt bidrag i 

och med att den undersökt effekter på aktiepriserna hos företag noterade på olika 

börslistor, vilket inte gjorts tidigare. I en svensk kontext är den också tämligen unik. Den 

enda forskningen i Sverige, som enligt vår kännedom, undersökt det här området är en 

annan studentuppsats, nämligen Halén Björklund och Vestman (2008). Vi anser dock att 

skillnader i studierna som exempelvis antal observationer, tidsperiod och börslistor 

motiverar den uppsats vi gjort. Därtill är skillnaderna i metod många, exempelvis rörande 

val av händelsedag och händelsefönster. 

 

Det praktiska bidraget med denna studie är främst att ledningen i svenska publika 

aktiebolag kan få en insikt i hur värdet på aktier i deras företag kan påverkas av orena 

revisionsberättelser. Den generalla avsaknaden på effekt av den orena revisionsberättelsen 

skulle kunna indikera att publika aktiebolag inte behöver sträva efter en ren 

revisionsberättelse i syfte att hålla en stabil aktiekurs. Detta ska dock inte tolkas som att en 

oren revisionsberättelse inte har några konsekvenser för aktiebolaget. Som tidigare nämnt 

finns det andra intressenter till företaget som kanske reagerar mer kraftigt på en 

anmärkning från revisorn. Dessa konsekvenser är ingenting som vi studerat i denna studie 

och därför vill vi inte dra några slutsatser därom. Felaktig information från redovisningen 

skulle dessutom kunna få konsekvenser för samhället i stort, i och med att 

finansmarknaden blir mindre effektiv.  
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Appendix 1  

Figurer för test av genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning indelat utifrån bransch 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

Appendix 2  

 Figurer för test av genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning indelat utifrån typ av oren 

revisionsberättelse 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

Appendix 3  

Figurer för test av genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning indelat utifrån börslista 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


