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Sammanfattning 

Studien är en eventstudie vars syfte är att undersöka om tillkännagivandet av ett revisorbyte 

har någon effekt på marknaden. Studien undersöker således om det går att utläsa någon 

förändring i företagens aktiekurser i samband med tillkännagivandet om bytet. Vidare syftar 

studien till att svara på om det finns något samband i revisorsbyten som sker mellan olika 

företagssektorer, Large respektive Small Cap samt om det finns något samband i 

revisorsbyten mellan olika branschindex inom handels, tillverkande och tjänstebolag. 

Samtliga 33 bolag som studien omfattar, är noterade på Nasdaq Omx Stockholm 30. 

Resultaten har studerats både enskilt för varje bolag samt genom en sammanslagning av 

samtliga bolag.  

Händelsefönstret har definierats till den tidsperiod som ska undersökas och sträcker sig från 

tre dagar innan till tre dagar efter tillkännagivandet. Vid beräkning av den normala 

avkastningen har marknadsmodellen använts som beräkningsmetod och för att ta fram den 

förväntade avkastningen har Omx Stockholm 30 index samt de historiska börskurserna för 

respektive bolag använts.   

Studiens teoretiska referensram utgår från en kombination av olika teorier för att på så sätt få 

en djupare förståelse för revisorns roll och hur den kopplas samman med marknaden. Där 

revisorns roll som försäkran, förbättring och försäkring samt agentteorin kopplas samman 

med den effektiva marknadshypotesen. Studien tar även stöd i tidigare forskning och studier 

kring ämnet.  

Studien kan inte påvisa att det finns något signifikant samband vid tillkännagivandet av ett  

revisorbyte på marknaden. Studien har vidare valt att testa ytterligare två nivåer för att 

säkerställa svaret ytterligare och utesluta dess eventuella påverkan. Även dessa hypoteser 

visar på samma svar. Det råder alltså ingen signifikant skillnad sett till de två 

företagssektorerna Large respektive Small Cap eller branschindexen, handels-, tillverkande 

och tjänsteföretag. Sett till den kumulativa avkastningen varierade denna något för bolagen 

dagarna innan samt dagarna efter händelsedagen. Den största förändringen kunde utläsas hos 

majoriteten av bolag på sista dagen i händelsefönstret, dag 3. 

  



Abstract  

The study is an event study aimed to investigate whether the announcement of a change of 

auditor has any effect on the market. The essay thus examine whether it is possible to note a 

change in corporate stock prices in connection with the notice of the change. Furthermore, the 

paper aims to answer whether there is any connection in some switching that takes place 

between different sectors of business, the Large and Small Cap. And whether there is any 

connection in some switching between different industries index in trade, manufacturing and 

service companies. All of the 33 companies covered by the study, are listed on Nasdaq Omx 

Stockholm 30. The results have been studied both individually for each company and for all 

the companies in a merger. 

Event window has been defined for the period to be investigated. Event window extends from 

three days before and three days after the announcement. In the calculation of the normal 

yields, the market model has been used as calculation and to produce the expected return, the 

Omx Stockholm 30 index and historical stock prices for each company used. 

The study's theoretical framework is based on a combination of different theories to thus 

obtain a deeper understanding of the auditor's role and how it is linked to the market. Where 

the role of the auditor as assurance, improvement and insurance and agent theory coupled 

with the efficient market hypothesis. The study is also supported by previous research and 

studies on the subject. 

The study cannot prove that there is no significant relationship at the announcement of a 

change of auditor in the market. The study has also chosen to test two additional levels to 

ensure the response further and exclude its possible impact. While these hypotheses shows the 

same response. There is therefore no significant difference in terms of the two business 

sectors Large and Small Cap indices or industry, commercial manufacturing and service 

companies. In terms of the cumulative returns varied that some of the companies the days 

before and after the event date. The biggest change could be seen in the majority of 

companies on the last day of the event window, day three. 
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1.  Inledning 

I det inledande kapitlet ges en introduktion till studiens valda ämne, vilket är att undersöka hur 

marknaden reagerar vid tillkännagivandet av ett revisorbyte. Bakgrund och problematisering utgör 

grunden för det som sedan utmynnar i en forskningsfråga och en syftesformulering. Därefter redovisas 

målgruppen som studien riktar sig till samt studiens avgränsning. Det inledande kapitlet avslutas med 

en genomgång över studiens fortsatta disposition. 

 

1.1.  Bakgrund  

 

I slutet av 1800-talet blev det tillåtet för bolag i Storbritannien att söka kapital genom 

nyemission (Carrington, 2014). Trots att det fanns revisorer som granskade de finansiella 

rapporterna krävdes det inte någon formell kunskap eller utbildning jämfört med dagens läge 

då man måste vara auktoriserad revisor (Wallerstedt & Öhman, 2012; Carrington, 2014). 

Något krav på att revisorn skulle vara oberoende fanns inte heller, vilket kunde leda till att 

revisionen var förskönad (Carrington, 2014). Kraven på oberoende stärktes efter 

Kreugerkraschen år 1932 då det visa sig att revisorer brustit i yrkeskompetens och deras 

oberoende mot företaget. Ett fall som gjorde att förtroendet för revisorns och dennes 

oberoende som externa granskare skadades ordentligt var Enron-skandalen. För omvärlden 

kom konkursen som en chock. Under tiden kände revisionsbyrån Arthur Andersen till den 

ekonomiska ställningen för bolaget, något som kom att sluta i allvarliga brottsliga handlingar. 

Revisorns arbete ifrågasattes och allmänheten ställde sig frågande till hur revisorn kunnat 

godkänna bolagets resultat och värderingen av tillgångarna (Petersen, 2002). I Sverige har 

kraven stärkts ytterligare genom krav om auktoriserade revisorer. När Sverige sedan gick med 

i EU bidrog detta till en anpassning utifrån EG:s direktiv om en särskild revisionslag för att på 

så sätt uppnå en grundläggande kompetensnivå inom hela EU, vilket infördes 1995 (Diamant, 

2004). Detta renderade till att kraven stärktes ytterligare genom kravet på auktoriserade 

revisorer. 

  

Revisorn arbetar i linje med god revisionssed där arbetsuppgifterna är lagreglerade (Sveriges 

rikes lag, 2014). Revisorns roll enligt Power (1997) är att försäkra aktieägarna om att deras 

investeringar är väl utnyttjade i riktning med deras intresse. Revisorn och dennes arbete är 

därmed till för att skapa trygghet och övertyga allmänheten om att företagen och 
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företagsledningen inte är korrupta samt att företaget och dess ledare ställs till svars när det 

uppkommer felaktigheter (Eilifsen et al., 2010). Detta i enlighet med agentteorin som ser på 

revisors som ett kontrollverktyg för aktieägarna för att kontrollera att agenten av bolaget 

arbetar i riktning med aktieägarnas intresse. Agentteorin är en teori som beskriver relationen 

mellan två avtalande parter, principalen och agenten, för att minska informationsasymmetrin 

som uppstår mellan parterna. Oftast uppstår asymmetrin i form av ett kunskapsgap mellan 

agenten och principalen vilket gör att agenten hamnar i en informationsasymmetri (Eilifsen et 

al, 2010). 

Investerare så som aktieägare och potentiella aktieägare bör baserar sina bedömningar på ett 

rationellt sätt. Bedömningen bör vara baserad på kunskap och erfarenhet om marknaden samt 

framtida förväntningar och relevant information. Detta visades i studien av Cohen & 

Kudryavtsev, (2012) där de visade att individer som är erfarna av aktiemarknader tenderar att 

bedöma och utföra sina investeringar på ett rationellt sätt. Det vill säga beroende på vilken 

information investerarna har, blir avgörande för hur placeringen av investeringen blir (Cohen 

& Kudryavtsev, 2012). Generellt tilldelas marknaden samma information vilket innebär att de 

har samma förutsättningar att avgöra sina investeringar utifrån sina egna analyser. 

Om aktiekurserna omedelbart anpassar sig till ny information anses marknaden vara effektiv 

enligt den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1991). Teorin säger att all information som 

finns rörande bolaget ska avspeglas i bolagets aktiekurs.  För att all denna information ska nå 

ut till marknadens aktörer, har samtliga bolag på aktiemarknaden i Sverige skyldighet att 

delge marknaden all kurspåverkande information (Finansinspektionen, u.d.). 

 

1.2.  Problematisering 

 

I den amerikanska studien av Baron et al. (1997) framkom att det råder ett förväntningsgap 

kring omfattningen av revisorns ansvar för att röja och upptäcka felaktigheter. Resultatet 

visade att olika användare av revisionsrapporterna anser att revisorns ansvar för att upptäcka 

felaktigheter är mycket större än vad själva revisorerna anser sig ha. I en liknade studie av 

Epstein och Geiger (1994) framkom det att investerarna vill att revisionen ska innebära 

absolut säkerhet angående finansiella uttalande ledningen gör och ska vara helt fria från alla 

sorters former av felaktigheter och illegala handlingar medan revisorerna inte vill ta på sig det 

ansvaret. Något som står i stark kontrast till de professionella standarder som är aktuella där 

väsentlighetsbegreppet spelar en viktig roll och den försäkran som faktiskt fastställs i 
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bolagens revisionsberättelse (Epstein & Geiger, 1994). Revisorns granskning är enligt Healy 

och Palepu (2001) tänkt att överbygga den informationssymmetri som råder mellan 

utomstående investerare och företagsledningen, genom att tillhandahålla investerarna med 

oberoende och utomstående försäkran om att bolagets finansiella uttalade är korrekta (Healy 

och Pallepu, 2001). Denna granat har studerats under de senaste 40 åren där flera forskare 

studerat revisorn ur olika aspekter. Om bolaget beslutar sig för att byta revisor ska denna 

information offentliggöras genom att ange vilken revisionsfirma som anlitats och referenser, 

så marknadens aktörer får tillgång till denna information (Finansinspektionen, u.d.). 

 

Studierna av Fries & Shiff (1981) och Nicols & Smith (1982) har även studerat marknadens 

reaktion på revisorbyte utifrån den amerikanska marknaden. Studierna kunde inte påvisa ett 

signifikant säkerställt resultat kring revisorbytets effekt på marknaden. Studierna kring 

revisorn fördjupades och studerades ur olika aspekter. Vidare studerar Eichnseher et al,(1989) 

om ett revisorbyte påverkat aktiemarknaden. Testet delades upp i grupper där en av grupperna 

innehöll alla bolag i olika företagssektorer (large, mid och small). Detta gjordes för att studera 

om revisorns roll skiljer sig åt mellan de olika sektorerna, något som forskaren Hong (1982) 

kunnat påvisa i sin slutsats. Studien av Hong 1982, menar att revisorbyte har olika betydelse 

för olika bolag eftersom bolagstorleken har betydelse vid ett revisorbyte (Hong, 1982), något 

som motsäger Eichenseher (1989) som menar att det bör finns en skillnaden mellan 

sektorerna.  

 

Gemensamt för majoriteten av studier kring revisorbyte och dess effekt, grundar sig ofta på 

den amerikanska marknaden och marknader utanför den svenska gränsen. Ett motiv till att 

studera effekten av ett revisorbyte på den svenska marknaden. Ett annat motiv är att olika 

länder har olika lagstiftningar och så även gällande redovisningsreglerna. En del länder 

använder sig utav regelorienterat redovisningssystem medan Sverige använder sig utav 

principbaserat redovisningssystem. Beroende på vilken marknad studien grundar sig på, kan 

detta ge inverkan och ha betydelse för studiens resultat. 
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1.3.  Forskningsfråga och syftesformulering  

 

 Hur reagerar marknaden vid tillkännagivandet om ett revisorbyte 

Mot bakgrund av ovanstående diskussion är syftet med denna uppsats att undersöka om det 

finns någon effekt på marknaden i samband med ett revisorbyte, bland svenska börsnoterade 

aktiebolag.  

 

1.4.  Målgrupp 

 

Studien riktar sig till en målgrupp för finans och ekonomiintresserade, där läsaren förväntas 

ha en grundförståelse för ekonomiska begrepp och med en inblick i finansvärlden. Studien är 

av intresse för alla som handlar med aktier och för de med ett intresse inom området.   

 

1.5.  Avgränsning 

 

Uppsatsen kommer endast att studera börsnoterade bolag på Nasdaq Omx Stockholm där 33 

bolag slumpmässigt valts ut från Large respektive Small Cap, vilket är på gränsen för att 

uppfylla antagandet om normalfördelning (Körner och Wahlgren, 2005) samt för att ge alla 

bolag samma sannolikhet att komma med i studien och få ett så nyanserat svar som möjligt. 

Grunden till varför sektors uppdelning tillämpats är för att kategorisera företagen utifrån 

företagens marknadsvärde.  

Vid en jämförelse mellan A-aktier och B-aktier via programmet Six Edge upptäcktes att en 

stor del av B-aktierna omsattes i högre utsträckning och hade högre likviditet, ett motiv som 

ligger till grund varför studien endast behandlar B-aktier. En anledning till att B-aktien 

omsattes i större utsträckning än A-aktien kan bero på att rösträtten är högre i A relativt B-

aktien, något som även kan vara en grund i en investeringsstrategi. 
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1.6. Fortsatt disposition 

  

 

 

2. Metod
I kapitel två behandlas och utvecklas metoden som kommer 

att användas för att genomföra studien. Studiens 
kvantitativa metod, den vetenskapliga forskingsansatsen 
följt av en redogörelse för hur datamaterialet samlats in 

samt de källor som använts vid insamlingen presenteras . 

3. Teoretisk referensram
Teorierna som ligger till grund för studien presenteras i 

detta kapitel. En beskrivning av agentteorin, revisorns roll 
och synen på revisorn som försäkran, förbättring och 
försäkring, revisorns oberoende samt den effektiva 

marknadshypotesen.  Detta följs vidare med tidigare 
forskning kring teorin och avslutningsvis redogörs studiens 

uppställda hypoteser.

4. Empirisk metod
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet som använts i 

studien vilket är eventstudie metoden. En beskrivning av 
metoden samt dess olika kriterier tas upp. Följt av de olika 

beräkningarna som gjorts för studien. Kapitlet avslutas med 
att presentera studiens validitet och reliabilitet.

5. Empiriskt resultat
I det femte kapitlet kommer resultatet av insamlad data 

utifrån hypoteserna att presenteras. Siffrorna kring 
förväntad avkastning, abnormal avkastning och kumulativ 

avkastning för samtliga bolag presenteras i en 
sammanställnande tabell. 

6. Analys
I kapitel sex kommer resultatet från insamlad data utifrån 
hypoteserna analyseras. För att sedan koppla till tidigare 

studier samt teorier kring ämnet.

7.  Slutsats
Slutsatsen avser att svara på syftet med studien, det vill säga 

hur marknaden reagerar vid ett tillkännagivande av ett 
revisorbyte på den svenska aktiemarknaden med Large och 

Small Cap som urval i empirin. För att knyta an till problemet 
som presenterats tidigare i arbetet. Kapitlet avslutas med 

förslag för framtida forskning kring ämnet. 
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2. Vetenskaplig metod 

I detta avsnitt behandlas och utvecklas metoden som kommer att användas för att genomföra studien. 

Studiens kvantitativa metod och den vetenskapliga forskningsansatsen presenteras, följt av en 

redogörelse för hur datamaterialet samlats in. 

 

2.1. Kvantitativ metod 

 

Uppsatsen bygger på en kvantitativ metod i form av en eventstudie i likhet med tidigare 

forskning kring revisorbyten (Fried & Schiff, 1981; Nichols & Smith, 1982).  

Eventstudier används vid analys av en specifik ekonomisk händelse för att värdera vilka 

effekter händelsen får utifrån antagandet om att marknaden är rationell. Den studerade 

händelsen undersöks sedan genom statistiska tester och analys av finansiell data. (Campbell, 

Lo, & Mackinlay, 1997). Ett centralt antagande i evenstudier är den effektiva 

marknadshypotesen med antagandet om en semistark form av effektivitet, likt dessa 

antagande utgår även denna studie från den semistarka effektiviteten.  

Med utgångspunkt i finansiell data och aktiekurser för de 33 bolag studien omfattar, beräknas 

skillnaden mellan den förväntade och normala avkastningen för de enskilda börsbolagen och 

index. Genom beräkningen avgörs om huruvida händelsen medfört en onormal avkastning 

eller ej och om denna är noll, negativ eller positiv. 

 

Den kvantitativa metoden passar även bra för studien då undersökningen kommer hantera 

stora mängder data, vilket ger större möjlighet att generalisera slutsatserna (Jacobsen, 2002). 

För att kunna dra dessa generella slutsatser kommer vi använda oss av data begränsad till den 

svenska aktiemarknaden där ett mindre urval kommer göras, som sedan testas genom 

statistiska tester. Analysen av stora mängder data kan lättare överskådas och genomförandet 

av en bra analys blir lättare med den kvantitativa eventstudie metoden där studien får en hög 

reliabilitet, då risken för att resultaten påverkas av egna värderingar minskas. 
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2.2. Forskningsansats 

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av deduktion som vetenskaplig ansats. Detta 

innebär att utgångspunkten kommer ligga i redan befintliga teorier om revisorns effekt, syn 

samt roll på marknaden, den effektiva marknadshypotesen och agentteorin som sedan testas 

mot empirin. Utifrån teorierna kommer hypoteser utformas om huruvida vi tror att 

aktiemarknaden reagerar vid ett tillkännagivande av ett revisorbyte. Hypoteserna kommer 

vidare att testat genom statiska modeller där de sedan kommer förkastas eller ej.  

En fördel med deduktiv ansats är att objektiviteten faller sig naturligt i studiens forskning, 

detta genom att den deduktiva ansatsen utgår ifrån etablerade och erkända teorier som låter 

styra både tolkningen och insamlingen av data (Davidsson & Patel, 2003). Studiens resultat 

påverkas inte av forskarnas värderingar, då forskarna inte själva väljer utgångspunkt (ibid). 

En annan fördel med att forskarna inte själva väljer utgångspunkt, är att ramen för 

undersökningen tas fram på ett bra sätt. 

 

2.3. Datainsamling 

 

Finansiell data för samtliga bolag och aktiekurspriset för Nasdaq Omx Stockholm 30 har 

inhämtats genom programmet Six Edge. Genom programmet har vi även kunnat identifiera 

och dela upp bolagen i Large Cap respektive Small Cap.  Information kring själva revisorbytet 

har inhämtats ifrån databasen Retriever genom Högskolan Kristianstad, där dagen för 

registreringen av bytet finns att hämta. I de fall där vi inte kunnat matcha revisorbytet med 

Nasdaq Omx Stockholm 30 har bolagen därför uteslutits. Vidare har studien tagit stöd i 

vetenskapliga artiklar som publicerats i bland annat the journal of economics literature, the 

journal of accounting and economics och the journal of economics literature, samt 

kurslitteratur.   
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3.  Teoretisk referensram 

Till att börja med behandlar kapitlet agentteorin, för att sedan presentera teorierna om revisorns roll, 

synen på revisor som försäkran, förbättring och försäkring samt revisorns oberoende. Teori kapitlet 

går vidare med teorin om den effektiva marknadshypotesen, vilken utgör ett grundantagande för 

eventstudie metoden. Samtliga teorier är av betydelse för delsyftet att bedöma motivet. Slutligen 

avslutas kapitlet med tidigare studier inom området samt en redogörelse för studiens uppställda 

hypoteser. 

 

3.1. Agentteorin  

 

Agentteorin är en teori som syftar till att förklarar relationen mellan två parter, där den ena 

parten anlitatar en andra part för att utföra arbete i dennes räkning och riktning. Den som utför 

arbetet kallas enligt teorin agent och den som anlitar kallas principal (Deegan & Unerman, 

2011). Teorin är i huvudsak tänkt till att lösa två problem som kan uppstå inom en 

agentrelation. Det första problemet är att agenten inte presterar i linje med huvudmannens 

intresse. Det andra problemet är en kostnadsfråga där det för huvudmannen blir dyrt att 

ständigt kontrollera vad agenten egentligen gör (Eisenhardt, 1989). Vidare menar teorin att 

agenten inte är villig att utföra sitt arbete på ett optimalt sätt utan något incitament, detta gör 

ägarna för att kunna maximera sitt egenintresse. I ett företag där ledningens lön baseras på ett 

bonusprogram kommer ledningen med största sannolikhet att göra allt i dess makt för att öka 

periodens resultat, som i sin tur renderar en högre ersättning till ledningen (Watts & 

Zimmerman, 1990). Informationssymmetri skulle kunna uppstå mellan agent och principal då 

agenten besitter mer information än principalen. För att minska informationsasymmetrin 

mellan parterna, kan principalen använda sig av ett informationssystem som reducerar 

informationsasymmetrin. Ett alternativ till reducering av informationsasymmetrin är att 

använda revisorn som garant för att säkerställa trovärdigheten i den granskade informationen 

(Shapiro, 2005), vilket skulle leda till att informationsasymmetri som kan uppstå, 

minskar.  Teorin förutsätter att det inte existerar någon lojalitet mellan parterna (Deegan & 

Unerman, 2011). Teorin är generell vilket innebär att den kan användas inom många olika 

forskningsområden där det råder en agentrelation.   
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I noterade aktiebolag uppstår en agentrelation mellan aktieägarna och bolagets styrorgan. I de 

stora noterade aktiebolagen är det inte praktiskt genomförbart att samtliga aktieägare är med 

och driver bolaget gemensamt. Ägarna utser istället representanter som sköter förvaltningen 

av bolaget och som för deras talan. Som tidigare nämnt är en bonustrappa ett optimalt sätt att 

motivera styrorganen till att prestera på högre nivå. Motiveringen kan även leda till myopia, 

något som skulle kunna innebära att styrorganet endast fokuserar på deras kortsiktiga mål och 

inte den långsiktiga utvecklingen (Van der Stede & Merchant, 2012). För att förebygga och 

förhindra manipulationen som styrorganen orsakar i sin strävan om att öka sin bonus, kan 

principalen använda ett kontrollverktyg som kontrollerar agenten. Kontrollverktyget skulle 

exempelvis kunna vara en revisor som kontrollerar de finansiella rapporterna. Wallerstedt & 

Öhman (2012) som refererar till Power (2007) menar att det är revisorns uppgift att granska 

och försäkra investerare att deras investeringar förvaltas på ett optimalt sätt. 

 
Enligt aktiebolagslagen är det ägarna som har den avgörande rösten vad gäller valet av 

revisor, där styrorganen kan lägga fram förslag som ägarna väljer emellan. Opålitlighet hos 

agenten enligt agentteorin kan ge inverkan på valet av revisor, det vill säga att det finns en 

baktanke med revisorförslaget som läggs fram av styrorganet, om att den nye revisorn kan ha 

en beroende ställning gentemot företagsledningen (Dunn, Hillier, & Marshall, 2012). 

Davidson & Gribbin (1995) berättar att marknadens syn på ett revisorbyte är negativt då bytet 

av revisor kan vara för att uppnå en beroendeställning som maximerar ledningens nytta. 

 

3.2.  Revisorns roll  

 

Revisorns roll enligt Power (1997) är att försäkra aktieägarna om att deras investeringar är väl 

utnyttjade i riktning med deras intresse. Revisorns uppgift är att granska företagets 

årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning i enlighet med god 

redovisningssed (Sveriges rikes lag , 2014). God redovisningssed syftar i första hand på regler 

kring arkivering och den löpande bokföringen 4 kap. 2 § BFL medan det i 2 kap. 2 § ÅRL 

syftar på periodiserings- och värderingsfrågor, men även på uppställningsformer. Grunden till 

revisionsplikten för företag är att tillgodose dess intressenter med en rättvisande bild över 

företagets ekonomiska ställning. Viktigt är att informationen som presenteras i företagets 

rapporter är tillförlitlig, för att olika intressenter ska kunna fatta välgrundade beslut 
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(Carrington, 2014). Rättvisande bild är ett begrepp i års redovisningslag som innebär att de 

finansiella rapporterna tillsammans ska ge en rättvisande bild över företagen i enlighet med 

god redovisningssed (Thomasson, 2006). För att uppnå detta krävs det att revisorn har en 

oberoende ställning gentemot företaget och intressenterna samt att det inte förekommer något 

egenintresse i företaget (Eilifsen et al. 2010; Carrington, 2014). 

 

3.3.  Synen på revisorn  

 

Enligt Carrington (2014) finns det tre teorier som kan förklara revisorn som försäkran, 

förbättring och försäkring. Revisorn har olika funktioner som kan iakttas från olika 

perspektiv. Revisorn och dennes arbete är därmed till för att skapa trygghet och övertyga 

allmänheten om att företagen samt företagsledningen inte är korrupta och att företag och dess 

ledare ställs till svars när det uppkommer felaktigheter (Eilifsen et al., 2010).  

3.3.1.  Försäkran 

Revision som försäkran återspeglas genom agentteorin och har som lösning för aktieägarna att 

förebygga manipulation genom att få en oberoende part att ta ställningen till den finansiella 

rapporteringen (Carrington, 2014; Ole-Kristian et al, 2012). Carrington (2014) beskriver att 

dessa typer av situationer kan beskrivas genom informationsasymmetrin då den ena parten har 

mer kunskap än den andra parten. En revisor som är oberoende kan ta ställning till företagets 

finansiella rapporter för att försäkra ägarna om att ledningen förvaltat företaget på ett optimalt 

sätt. Revision som försäkran kan även ses från andra intressenters perspektiv. Företag som 

låter sig revideras ökar trovärdigheten på informationen ur investerarnas perspektiv eftersom 

potentiella investerar kan förlita sig på att en tredje oberoende part har granskat utflödet av 

informationen (Carrington, 2014).   

I den amerikanska studien av Baron et al. (1997) framkom att det råder ett förväntningsgap 

kring omfattningen av revisorns ansvar för att röja och upptäcka felaktigheter. Resultatet 

visade att olika användare av revisionsrapporterna anser att revisorns ansvar för att upptäcka 

felaktigheter är mycket större än vad själva revisorerna anser sig ha (Baron et al, 1977). 

I en studie av Epstein och Geiger (1994) framkom det att investerarna vill att revisionen ska 

innebära absolut säkerhet angående de finansiella uttalande som ledningen gör, dessa 
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uttalanden ska vara helt fria från alla sorters former av felaktigheter och illegala handlingar. 

Om illegala handlingar upptäcks skall revisorerna inte ta på sig det ansvaret, något som står i 

stark kontrast till de professionella standarder som är aktuella där väsentlighetsbegrepp spelar 

en viktig roll och den försäkran som faktiskt fastställs i bolagens revisionsberättelse (Epstein 

& Geiger, 1994). 

3.3.2.  Förbättring 

 

Revision kan ses som en förbättring där revisorn upplevs som en informationsförmedlare 

(Carrington, 2014). Företag som låter sig revideras anses enligt förbättringsteorin öka kvalitén 

på sin redovisning och finansiella rapport (Lee et al, 2014). Syftet är att revisorn ska öka 

kvalitén på informationen som tillgodoser flera intressenters intresse och inte bara 

aktieägarnas. Genom en ständig revision visar Lee et al, (2014) i sin studie att revision kan 

begränsa redovisarens förmåga att manipulera, i form av periodiseringar där revisorn ständigt 

är i kontakt med företaget. Enligt Carrington (2014) kan revisorn inte granska allt utan måste 

begränsa sig till vissa aspekter i revisionen. Genom denna begränsning ska revisorn uppleva 

en komfortkänsla som visar på att revisionen är fullgjord. Revidering av kvartalsrapporter 

ökar även revisorns komfortkänsla då revisorn inte behöver begränsa sig till specifika 

aspekter utan kan granska flera, vilket i sin tur leder till att företagets finansiella rapport ökar i 

trovärdighet mot intressenterna (Lee et al, 2014). 

3.3.3. Försäkring  

 

Revision som en försäkring kan ses ur olika perspektiv. Ur företagsledningens perspektiv 

syftar den till att överföra ansvaret till den tredje parten. När ett företag revideras överförs 

samtidigt risken till revisorn som har det slutliga beslutet att offentliggöra årsredovisningen 

under sitt godkännande. Ur intressenternas perspektiv ses revisionen som en försäkring 

eftersom det finns en tredje part, revisorn, som är lika mån om att redovisningen är korrekt 

som aktieägarna. Revisorn står för granskningen av redovisningen och bär det yttersta 

ansvaret om något fel skulle uppstå. (Carrington, 2014)  
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3.4.  Revisorns oberoende  

 

Revisorns oberoende är en viktig grund för en objektiv granskning av företag, där objektivitet 

hos denna tredje part skapar trovärdighet hos intressenterna. Revisionsyrket bygger till stor 

del på dennes rykte om dess oberoende (Eisenhardt, 1989) där en oberoendeställning skapar 

efterfrågan på marknaden. Revisorn har ingen större glädje att gynna den ena parten mer än 

den andre (Owens, 1941). Synen på revisorn har också en betydelse för revisorns oberoende 

och legitimitet. Om revisorn inte lever upp till förväntningarna som intressenter har om en 

revidering utifrån en oberoende och objektiv ställning, tenderar det att förstöra revisorns 

rykte. Detta kan rendera till att revisorn inte får så många revisorsuppdrag (Watts & 

Zimmerman, 1986). Tidigare nämnt är revisorn ett kontrollverktyg som är av stor betydelse 

för principalen för att reducera informationsasymmetrin, som vidare analyseras ur agentteorin. 

Revisorns granskning är tänkt att överbygga den informationssymmetri som råder mellan 

utomstående investerare och företagsledningen, genom att tillhandahålla investerarna med 

oberoende och utomstående försäkran om att bolagets finansiella uttalade är korrekta (Healy 

& Palepu, 2001). 

 
I en jämförande studie som gjordes i Sverige och Finland genom intervjuer, framkom det att 

revisorerna anses stå i beroendeställning gentemot företagsledningarna i bolagen de reviderar 

åt. Beroendeställningen kan bero på att ledningen överväger att byta revisor (Williams, 1988), 

detta medför en rädsla hos revisorerna om att förlora klienter om de är för kritiska i sin 

granskning vid revidering. En lösning som föreslagits på problemet är en revisorrotation för 

att undvika beroendeförhållandet som uppstår (Fant, 1994). Med revisorrotationen är det tänkt 

att företagen ska byta revisor minst vart 10:e år. 

För att stärka revisorns ställning och öka förutsättningarna för att revisorn ska kunna reviderar 

på ett objektivt sätt har lagar stadgats som behandlar dessa frågor. Enligt lag skall 

revisorverksamhetsarbete förebygga opartiskhet och förse verksamheten med förutsättningar 

som säkerställer en revisors opartiskhet. Dessutom ställs krav i from av en generalkausal på 

revisionerna att vid upptäckande eller hot mot deras oberoende skall de avböja 

revisionsuppdraget, enligt uttalande av revisorsnämnden (Revisorsnämnden, 2003). 
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3.5. Anledningar till ett revisorbyte  

 

Ett revisorbyte kan ske på grund av flera anledningar. Revisorns bedömning kan ha en 

avgörande punkt i revisionsersättning. Objektiviteten hos revisorerna kan resultera i olika 

utfall. En objektiv hård bedömning av ett företag kan skapa missnöjen hos företagsledningen 

eftersom deras prestation återspeglas av sifforna som presenteras i de finansiella rapporterna 

som revideras. Detta kan vara en grund för ett revisorbyte utifrån företagsledningens 

perspektiv. Revisorns bedömning kan även resultera i att ett företag får ett nedsänkt rykte på 

marknaden vilket kan drabba företaget negativt. Williams (1988) menar att ett revisorbyte kan 

bli aktuellt eftersom en sådan bedömning kan rendera till att ledningen ersätts (Williams D. 

D., 1988)  

Marknadsvärdet på bolaget och deras status på marknaden har en betydelse i varför ett 

revisorbyte sker. Utifrån dessa två punkter visar studien av Hong (1992) att det inte finns en 

motivering för små bolag att byta revisor, eftersom ett revisorbyte inte kan gynna ett litet 

bolag till en bättre marknadsposition. Däremot gynnas medelstora bolag av ett revisorbyte 

eftersom ett revisorbyte kan bidra till en bättre marknadsposition. Beroende på om bytet sker 

på grund av att ett medelstort företag vill uppnå en bättre marknadsposition eller få en ren 

revision (Hong, 1992). Stora bolag som ständigt växer tenderar att byta revisor eftersom 

bolagets storlek kan vara komplex och svår att bedöma för en mindre erfaren revisor 

(Sharifah, 2012). Bolag som har en hög status och högt marknadsvärde på marknaden 

tenderar att söka en ren och objektiv bedömning av den befintliga revisorn (Hong, 1992).  

 

3.6. Den effektiva marknadshypotesen 

 

Eugene Fama, som fick nobelpris i ekonomi 2013, kan betraktas som grundaren till teorin om 

den effektiva marknads hypotesen (EMH). En teori som blivit väldigt etablerad inom den 

finansiella ekonomin (Wang, 2001). Antagandet för den effektiva marknaden är att de pris 

som ges av marknaden alltid är det verkliga priset och som återspeglar all tillgänglig 

information som finns ute på marknaden (Fama, 1970). Teorin om effektiva marknader har på 

senare tid blivit ett allt mer aktuellt område att undersöka då många aktörer på 

aktiemarknaden vill bygga upp en förståelse för att sedan försöka dra nytta utav det.  
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Vilket lett till att ytterligare empiriska studier har genomförts (Filis, 2002). Enligt Fama 

(1970) så består en effektiv marknad av att priset är korrekt värderat, att all information som 

finns tillgänglig speglar aktiekursens värde och marknaden ska karaktäriseras som snabb och 

informationsrik. Möjligheten att generera abnormala avkastningar minskas då all information 

antas vara tillgänglig för alla aktörer samtidigt. 

 
För att en marknad ska anses som effektiv ska priserna på aktierna reagera snabbt av 

aktörerna vid ny information som offentliggjorts, att marknaden ska ha ett stort antal aktörer 

som agerar oberoende till varandra och strävar efter högsta möjliga avkastning, samt låga 

transaktionskostnader. Låga transaktionskostnader innebär att investeringsbesluten på 

marknaden påverkas av kostnader i mindre grad. Vid en marknad som inte är effektiv kommer 

företagen till skada när de exempelvis föreslår en nyemission, då är inte investerarna lika 

villiga att gå in med kapital till företag då denna information inte reflekteras på aktiepriset lika 

snabbt (Fama, 1970). 

 

Fama (1970) klassificerade tre grundläggande former i sin forskning, indelat efter 

marknadsaktörernas informationstillgänglighet; svag, semistark och stark. En hypotes som låg 

till grund för vidare forskning på aktiemarknaden. Formerna kommer vidare förklaras i 

nästkommande stycken. 

 

3.6.1.  Svag effektivitet  

Den svaga marknadseffektiviteten förutsätter att aktiepriset inte rör sig efter något mönster 

utan att det sker helt slumpmässigt, vad Fama (1970) definierar som en Random Walk. Vid en 

marknad som är svagt effektiv är den historiska informationen inte till hjälp för att förutse 

framtida aktiepriser för en längre tid. Då all information redan är diskonterad av marknaden 

leder det till att ingen överavkastning kan nås över en längre tid, utan att det enbart är en 

historisk avkastning i den svaga effektiviteten (Fama, 1970).   

Detta skulle innebära att det inte råder någon kausalitet mellan bytet av revisor och hur 

marknaden reagerar på denna information. 
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3.6.2.  Semistark effektivitet  

Den semistarka formen av marknadseffektivitet är den form som vanligen antas för finansiella 

marknader. I finansiella studier är det den mest vedertagna formen av EMH och den form som 

eventstudie metoden utgår ifrån (Cox & Portes, 1998). 

Den semistarka effektiviteten baserar prissättningen på all den publika information som finns 

att tillgå, utöver den historiska informationen. Publik information menas vanligen med den 

företagsspecifika såsom information om utdelningar, olika rapporter och split. 

Investeringsstrategier som baseras på företagsspecifika nyheter eller den fundamentala 

analysen har inga vingivande eller verkliga effekter för investeraren (Fama, 1970). För att 

undersöka huruvida effektiviteten av en marknad är i den semistarka effektiviteten används 

metoder som residualanalyser och eventstudier. Om marknaden är effektiv i den semistarka 

effektiviteten betyder det att den publika informationen tillsammans med den historiska 

informationen som ges om aktien, inte ger någon vidare fördel för aktörerna att förutsäga 

kursutvecklingen (Fama, 1970). 

Om det finns en direkt koppling mellan tillkännagivandet av ett revisorbyte och hur 

marknaden reagerar på denna information skulle ett argument kunna vara den effektiva 

marknadshypotesen. Man skulle då mena att ett tillkännagivande av ett revisorbyte inte ger 

någon vidare fördel för att förutsäga kursutvecklingen för företaget enligt den semistarka 

effektiviteten i den effektiva marknadshypotesen. Ytterligare ett argument till varför det inte 

ger någon vidare fördel skulle kunna vara att marknadsaktörerna litar på revisorn och dennes 

jobb, vilket torde innebära att aktiekursen blir oförändrad. Detta om revisorn sköter sitt jobb 

som garant för marknadsaktörerna.    

 

3.6.3.  Stark effektivitet  

I den starka effektiviteten avspeglas även insiderinformation om bolaget i priset vilket gör att 

den informationen inte kan utnyttjas i något vinstsyfte. Om marknaden i den starka 

effektiviteten är effektiv, ges ingen fördel av att ha monopolistisk information om företaget 

(Williams, 2005). Marknadens aktörer har tillgodo gjort sig informationen vilket gör att 

insiderinformationen inte leder till bättre investeringsbeslut. En marknadseffektivitet av denna 

form är också svårare att testa empiriskt. 
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För denna studie skulle det innebära att kunskap om revisorbytet redan innan själva 

tillkännagivandet och registreringen har kommit alla marknadsaktörer tillkänna och dessa har 

utifrån informationen redan anpassat sig. Någon reaktion skulle därför inte kunna observeras 

på aktiemarknaden. 

 

3.7.  Tidigare studier 

 

Tidigare studier har belyst betydelsen av bolagsstyrning kring tidpunkten för ett revisorbyte 

från revisionsbolaget Arthur Andersens kunder, samt efterkontroll i samband med bytet. 

Studien visar att de kunder vars företag hade ett starkt kulturstyre var mer benägna att göra ett 

revisorbyte tidigt medan de med svagt styre tog längre tid på sig att byta revisor. 

Undersökningen belyste även marknadens reaktion på tillkännagivandet av att företagen 

ersatte Andersen som revisor, något som visade en positiv reaktion vilket tyder på en 

upplösning av osäkerhet som förknippades med Arthur Andersen skandalen. Den 

genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen kring tidpunkten under tredagars 

händelsefönster var positiv vilket säkerställer det statistiskt (Asthana, Balsam, & Krishnan, 

2010). 

Ytterligare studier har gjorts på aktiemarknaden, där tidpunkten inte legat vid en 

redovisningsskandal. Några av dessa studier är Fried & Schiff (1981), Nicols & Smith (1982) 

och Klock (1994) som studerar hur ett tillkännagivande av ett revisorbyte påverkar 

aktiemarknaden. Fried & Schiff (1981) studerade revisorbytet vid tillkännagivandet av 8-k1 

formuläret där de inte kunnat påvisa ett signifikant samband mellan revisorbytet och priset på 

aktien. Nichols & Smith (1982) studie utvecklade slutsatsen som drogs av Fied & Schiff 

(1981) där de menade att med hänsyn tagen till den subjektiva bedömningen på revisorn, 

kunde detta bidra till mer kunskap kring området. Nichols & Smith (1983) utvecklar studien 

genom att studera om det går att påvisa någon skillnad på revisorbyte mellan the Big 82. Dock 

fann de inte mycket bevis för att kunna säkerställa slutsten om att ett revisorbyte mellan the 

Big 8 skulle påverka aktiepriset.  

                                                 
1 8-K: Ett formulär som fylls i främst i USA, där man dokumenterar bland annat oförväntade händelser som kan 
vara väsentliga för bland annat aktieägarna. 
2 Big 8:  Arthur Andersen, Arthur Young & Company, Coopers & Lybrand, Ernst & Whinney, Haskins & Sells, 
KPMG, PriceWaterhouse och Touche Ross 
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Då tidigare studier inte kunnat påvisa något signifikant samband mellan revisorbyte på 

aktiemarknaden, valde Eichenseher et al. (1989) i sin studie att undersöka om bytet skiljer sig 

beroende på vilken revisionsfirma bytet sker till, ifrån eller mellan. Forskarna har valt att dela 

in bolagen i 4 olika grupper, där uppdelningen ser ut om följande: Grupp A omger all data för 

testet (samtliga 87 bolag), Grupp B representerar bolagen som bytt från icke Big 8 till Big 8 

revisor, grupp C representerar byten från Big 8 till icke Big 8 och grupp D omfattar bolag som 

bytt revisor inom samma klass. De vill säga byten som görs inom Big 8 och byten som görs 

utanför Big 8. Eichenseher et al. (1989) kunde statistisk påvisa ett negativ samband i 

grupperna A, B och C. Grupp D hade ett positivt samband men kunde inte statistiskt påvisas, 

något som kan bero på att gruppen inte tar hänsyn till om byten skett inom de olika grupperna. 

 

3.8. Hypotesformulering  
 

Mot bakgrund av revisorsoberende innebär det att revisorerna bör ha en oberoendeställning 

gentemot företaget som revideras samt aktieägarna. Det vill säga att genom en lag på att 

revisorerna skall vara oberoende i sin revision förebyggs den beroende ställningen, vilket gör 

att företag inte bör kunna föredra ett samarbete med en revisor framför en annan. Trots denna 

lag om revisorn oberoende finner andra forskare anledningar för ett revisorbyte utifrån 

företagsledningsperspektiv. Williams (1988) berättar att valet av revisorbytet kan komma 

ifrån ledningens sida på grund av missnöje med revisorns bedömning. Detta missnöje kan 

bero på att intressenterna tappar sitt förtroende för företaget, då revisorn bedömer bolaget i sin 

helhet ingår även ledningen prestation i bedömningen. Ett företag som får ett dåligt rykte på 

grund av revisorns bedömningar, önskar företagsledningen att byta ut eftersom revisorns 

bedömning annars skulle kunna leda till att ledningen ersätts. Bytet görs för att få en ren 

revisionsberättelse och för att företaget och ledningen ska behålla sin status på marknaden 

(Williams, 1988). Mot vad Williams (1988) berättar kan flera argument till varför ett 

revisorbyte inte bör ge någon effekt på marknaden anges. Processen som revisorerna 

genomgår för att bli auktoriserade revisorer förebygger och formar revisorerna likt lagen om 

den oberoendeställningen. För att bli auktoriserad revisor i Sverige måste ett kunskapsprov 

genomföras där revisorerna ska uppvisa sina kunskaper. Då testet är detsamma för alla, 

förutsätts samma kunskap inom området. Revisorerna har även samma riktlinjer och ramverk 

att förhålla sig till som gör att oavsett vilken auktoriserad revisor som reviderar bolaget, 

kommer revisorerna producera liknande information till intressenterna. Förutsatt att de följer 
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de redovisningsregler och normer som ska följas. Denna motivering leder oss till första 

hypotesen om revisorernas bedömning till stor del bör vara lika varandra och därför bör inte 

informationen om revisorbyte förändra aktiepriset, leder fram till studiens första hypotes:  

Hypotes 1: Marknaden reagerar signifikant vid tillkännagivandet av ett revisorbyte. 

 

Bytet av revisor beror till vis del på bolagsstorlek och bolagsvärde, något Hong (1992) menar 

i sin studie. Vidare menar Hong (1992) att företag med ett medelmåttligt bolagsvärde tenderar 

att byta revisor i hopp om att uppnå en mer gynnsam revision medan bolag med ett lågt 

bolagsvärde inte gör revisorbyte för att uppnå samma mål, då det inte finns något virtuellt 

hopp om att förbättra sin position på marknaden. Eichenseher et al.(1989) tar i motsats till 

Hongs (1992) studie, inte någon hänsyn till bolagsvärdena i sin studie. I studien har 4 grupper 

konstruerats utifrån revisionsbyråerna de tillhör, Big 8 och no Big 8. I grupp D ingår byten 

som gjorts inom samma klass, där ingen hänsyn är tagen till om det är ett stort eller litet bolag 

eller om bytet gjorts inom Big 8 eller utanför big 8. Eichenseher et al. (1989) kunde påvisa ett 

positivt samband för grupp D, men inte styrka det statistiskt. Ett resultat som motsäger Hongs 

(1992). Valet av revisionsfirma sker oftast utifrån bolagets storlek och marknadsvärde. Större 

revisionsfirmor anlitas i genomsnitt mest av stora bolag och mindre revisonsfirmor av mindre 

bolag, ett mönster som gått att se i det slumpmässiga urvalet som gjorts för denna studie. 

Tidigare forskning om huruvida bolagsvärdet har någon betydelse för revisorbyte leder fram 

till studiens andra hypotes som är: 

Hypotes 2: Det finns en signifikant skillnad i revisorbyten bland bolag som är listade på 

Large Cap respektive Small Cap  

 

Tidigare studier har studerat hur ett revisorbyte påverkar aktiepriset på marknaden. I studien 

av Hong (1992) undersöktes byten där revisorn varit regeletiker i sitt arbetssätt samt byten där 

revisorn varit subjektiv i sin bedömning. Beroende på vilket företag revisionen utförs åt 

används olika metoder för att bedöma företaget. Vid exempelvis tillverkande företag som 

producerar varor urskiljs kostnader som fördelas över varorna genom till exempel en 

påläggskalkyl, relativt tjänsteföretag där tjänsterna som erbjuds är svårare att värdera. 

Tjänsteföretagens största tillgång är de anställda och deras kunskap och kompetens, vilket kan 

vara svårt att värdera. Motivet till att undersöka olika branschindex är som ovan nämnt. Ett 
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bolag med större andel tillgångar i form av maskiner och produktenheter är lättare att värdera 

och revidera för revisorn relativt ett bolag med större andel tillgångar i form av kompetens 

och kunskap, då kunskap inte värderas så lätt. Bedömningen sker utifrån ett subjektivt sätt där 

hänsyn måste tas till fler aspekter, vilket leder oss fram till studiens sista hypotes: 

Hypotes: Revisorbyte mellan branschindex ger en signifikant skillnad på marknaden  
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4. Empirisk metod 

I kapitel fyra motiveras valet av eventstudie som undersökningsmetod. En beskrivning av dess olika 

kriterier tillämpat på studien tas upp samt de olika beräkningarna för avkastningen. Kapitlet avslutas 

med att presentera validiteten och reliabiliteten utifrån teorierna.  

 

4.1.  Eventstudie 

 

En lämplig metod för att undersöka en specifik ekonomisk händelse är genom eventstudier 

(Mackinlay, 1997). Metoden är enligt MacKinlay (1997) och Strong (1992) även tillämplig på 

studier utifrån ekonomiska aspekter vare sig om det vore förvärv eller makroekonomiska 

variabler. Med metoden studerar forskaren effekten av en viss förändring i en variabel som 

kunnat påverkas av en annan variabel, likt studien av Schwert (1981) som studerat hur en 

förändning i lagen påverkat företaget. Dessutom kan eventstudien vara optimal vid studier där 

det undersöks hur ett revisorbyte påverkat aktiekursen (Armitage, 1995).  

Beräkningarna i en eventstudie kan genomföras på två olika sätt. Den ekonomiska modellen 

baseras på antagande som tar hänsyn till investerare (MacKinlay, 1997). Då hänsyn tas till 

ekonomiska aspekter kan eventstudien genomföras genom Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) och även genom Arbitrage Pricing Theory (APT) (Lintner, 1965; Mackinlay, 1997). 

Eventstudien kan även genomföras på ett statistiskt sätt där ingen hänsyn tas till ekonomiska 

aspekter (Strong, 1992). Den statistiska metoden kan genomföras genom metoderna Constant 

Mean Return Model och Market Model (Mackinlay, 1997). De statistiska metoderna ger till 

stor del liknande svar (Brown & Weinstein, 1985). Däremot reducerar marknadsmodellen den 

abnormala avkastningen genom att exkludera påverkan av variansen som ger en klarare bild 

av den abnormal avkastningen (Mackinlay, 1997). Givetvis finns det både fördelar och 

nackdelar med de ekonomiska metoderna och de statistiska metoderna. Trots att de 

ekonomiska metoderna tar hänsyn till en ekonomisk aspekt som är mer verklighetsorienterad, 

visar de statistiska metoderna lika verklighetstroget resultat (Mackinlay, 1997). Därför valdes 

den statistiska modellen då de beräknade utfallen inte involverar subjektiva bedömningar som 

till exempel CAPM gör. Motivet till varför marknadsmodellen valdes är att modellen används 

frekvent vid liknande undersökningar (Dyckman, Jens, & Philbrick, 1984). Armitage (1995) 

hävdar även att marknadsmodellen är den mest trovärdiga modellen att använda sig utav i 

eventstudier. 
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Vid skapandet av marknadsmodellen skapas en linjär regression som återspeglar hypotetiska 

utfall av aktiepris avkastningar baserat på tidigare historiska avkastningar (se formel 2.2 i 

kapitel 4.1.4). Den linjära regressionen kan användas i olika syfte som exempelvis när företag 

vill uppskatta framtida försäljning genom en regressions analys men även likt denna studie 

där den används för att studera ett historiskt perspektiv (Körner & Wahlgren, Praktisk 

statistik, 1993).  

Som tidigare nämnt ämnar studien att studera hur marknaden regerar på informationen om ett 

revisorbyte. Detta görs genom att studera den historiska prisutvecklingen på Nasdaq Omx 

Stockholm för börsbolagen och Stockholm Omx 30 index. Fokus kommer sedan att ligga på 

det 6 dagars händelsefönster där tillkännagivandet av revisorbytet skett. I MacKinlays studie 

”Event studies in Economics and Finance” beskrivs utförandet av eventstudie metoden. 

MacKinlay (1997) menar att det inte finns något särskilt mönster för eventstudier men att 

vissa kriterier måste vara uppfyllda. Denna studie följer samma mönster som MacKinlay.  

-Definition av event (4.1.1) 

-Urvalskriterier (4.1.2) 

-Estimeringsperiod (4.1.3) 

-Beräkning av normal och abnormal avkastning (4.1.4) 

-Hypotesprövning (4.1.5) 

-Sammanställning av det empiriska resultatet (4.1.6) 

-Tolkning av resultat och slutsats (4.1.7) 

 

4.1.1. Definition av event. 

Händelsen som beaktas i studien är tillkännagivandet av ett revisorbyte. I det första steget har 

vi valt att definiera vårt eventfönster 3 dagar innan eventdagen och 3 dagar efter, vilket gör att 

vi får ett eventfönster som sträcker sig på 6 dagar. Tidsperioden innan och efter eventdagen 

brukar definieras som eventfönstret. Enligt MacKinlay (1997) sträcker eventfönstret sig olika 

långt, beroende på den valda händelse som analyseras. Den valda händelsen för studien 

kommer bestå av bolagens dagsavkastning och händelsefönstret kommer omfatta den dag 

registreringen kring revisorbytet gjordes. Motivet till att analysera tre dagar innan 

registreringen är för att upptäcka eventuella läckage samt om marknaden redan förvärvat 

informationen och reagerat på den. Analyseringen försätter med börskurserna tre dagar efter 
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händelsen för att på så sätt upptäcka eventuella efterreaktioner. Allt för att fånga 

priseffekterna på marknaden. Tidigare studier styrker MacKinlays (1997) antagande om att 

eventfönstret sträcker sig olika långt beroende på händelsen som analyseras. I sin egen studie 

”Event studies in Economic and Finance” använder han sig utav ett eventfönster på 5 dagar 

medan studierna av Fried och Schiff (1981) samt Nichols och Smith (1982) använder ett 

eventfönster som är fler veckor långt. Fördelen med MacKinlay (1997) tidsintervall är att 

risken för att irrelevant information ska påverka händelsen som studeras minskar. Även risken 

för snedvridna resultat minskas. Till skillnad från Fried och Schiff (1981) och Nichols och 

Smith (1982) studie där risken för snedvridna resultat ökar. Med ett längre tidsintervall kan 

flera olika faktorer påverka resultatet, vilket gör det svårare att kontrollera händelsens effekt. I 

Fried och Schiff (1981) och Nichols och Smith (1982) studier studeras hur ett 

tillkännagivande av ett revisorbyte påverkar aktiemarknaden, vilket ligger i linje med denna 

studie med ett eventfönster på 6 dagar (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figuren åskådliggör eventstudiens eventfönster 

 

T-3= Eventdag - 3 dagar 
T0 = Event dagen  
T3 = Eventdag + 3 dagar 
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4.1.2. Urvalskriterier 

Efter att händelsen definierats är nästa steg i eventstudie metoden att bestämma 

urvalskriterierna för studien (Campbell et al., 1997). Studien begränsar sig till bolag som är 

noterade på Nasdaq Omx Stockholm. Bland bolagen som är noterade på OMX valdes 33 

bolag slumpmässigt ut ifrån Large respektive Small Cap. Detta för att ge samtliga bolag 

samma sannolikhet att komma med i undersökningen samt för att få ett så nyanserat resultat 

som möjligt. Grunden till varför sektorsuppdelning har tillämpats är för att kategorisera 

företagen utifrån företagens marknadsvärde. Bolagen delades därefter in i tre branschindex, 

tillverkande bolag, handelsbolag och tjänstebolag för att kunna jämföra resultat och se om det 

råder någon skillnad mellan branschindex samt företagsstorlek beroende på om de är listade 

på Large eller Small Cap. Motivet till denna indelning är att olika branscher har olika former 

av tillgångar. Ett tjänsteföretag har andra sorters tillgångar än ett tillverkande företag, som 

exempelvis tillgångar i form av kunskap som är svåra att värderar relativt tillverkande bolag 

där produktionens volym och varor oftast talar för sig själva. Detta kan innebära att det är 

enklare för revisorn att reviderar ett tillverkande bolag än tjänsteföretag där revisorn måste ta 

hänsyn till fler aspekter. 

 

4.1.3. Bestämmande av estimeringsperioden 

 

Det tredje steget i eventstudien är att bestämma estimeringsperioden för att på så sätt 

undersöka hur aktiekursen skulle ha utvecklats om händelsen inte hade inträffat. Det vill säga 

för att beräkna aktiens normala avkastning under händelsefönstret. Estimeringsperioden för 

denna studie sträcker sig på 250 börsdagar som slutar 3 dagar före händelsefönstret, detta för 

att estimeringsperioden inte ska påverkas av händelsen som undersöks i studien (se figur 2 

nedan). 

Enligt Strong (1992) brukar forskare generellt använda sig utav ett estimeringsfönster som 

omfattar 60-600 dagar. Likt Nichols och Smith (1982) använder denna studie ett 

estimeringsfönster på ett år bakåt från händelsedagen. Medan Fried och Schiff (1981) 

använder ett estimeringsfönster som sträcker sig över två år bakåt i tiden och Campbell et al, 

1969 använde ett större perspektiv i sin studie för att kunna forma deras marknadsmodell. 

Valet av estimeringsfönster har sina för och nackdelar.  Fördelen med ett kortare 
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estimeringsfönster är att den framräknade modellen inte återspeglar irrelevant information 

som kan ge effekt på modellens regression.  

 

 

 

 

t-250                  t-4              t-3              t=0             t+3 

 

Figur 2 : Estimeringsperiod och eventfönster, överskådligt perspektiv över eventstudien  

Av figuren ovan kan utläsas att estimeringsperioden börjar 250 dagar innan event dagen. 

Denna period kommer vara grunden för beräkning av marknadsmodellen. Figuren visar 

dessutom eventfönstret som består av sju dagar. T=0 är eventdagen för samtliga bolag och t-3 

respektive t+3 är eventfönstrets början och slut. 

 

4.1.4. Beräkning av normal och abnormal avkastning 

 

Beräkning av dagsavkastningen  

Beräkningen av dagsavkastningen beräknas för både OMX samt aktiepriserna för varje enskilt 

bolag enligt formel 2.1 nedan. Beräkningen visar den dagliga avkastningen för både OMX 

samt aktiekursen för samtliga bolag. Denna beräkning är grunden för skapandet av 

marknadsmodellen. 

 

Formel 2.1 Dagens avkastning 

 

�� =
�� − P���

����
 

Rt= Dagsavkastningen 
Pt = Observerade dag 
Pt-1= Priset på T-1 
 

Den förväntade avkastningen  

Estimeringsperiod Eventfönster 
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Genom marknadsmodellen (se formel 2.2) beräknas den förväntade avkastningen för hela 

eventförstret. Detta görs för att fastställa avkastningen under eventförstret om inte 

revisorbytet hade inträffat under eventfönstret. För beräkningen av den förväntade 

avkastningen under eventfönstret tar marknadsmodellen utgångspunkt i den perfekta 

portföljen, OMX avkastning för samma period (Binder, 1998).  

Den förväntade avkastningen är en förutsättning för att beräkna den abnormal avkastningen. 

 

Formel 2.2 Den förväntade avkastningen  

��� =  � + ����� + ��� 
 

Rit = Normal avkastning för aktie i tidpunkt t  

αi = Osystematisk risk för aktie i  

βi = Systematisk risk för aktie i  

Rmt = Avkastning för marknadsportfölj  

εit = Felvariabel, antas vara 0 

 

Den abnormala avkastningen 

Den abnormala avkastningen beskriver hur stor inverkan den studerade händelsen haft på 

aktiekursen. Den abnormala avkastningen visar skillnaden mellan den faktiska avkastningen 

samt den förväntade avkastningen. Måttet kan tolkas utifrån olika aspekter beroende på om 

det är en investerare eller forskare som tolkar. Som investerare kan det ses ur ett vinst och 

förlustperspektiv där investeraren kan beräkna hur stor del av vinsten eller förlusten som beror 

på bolagets utveckling respektive marknadens reaktion på informationen.  

Armitage (1995) och Mackinlay (1997) genomgår beräkningen av den abnormala 

avkastningen genom en formel som omfattar flera steg (se formel 2.3). Denna formel delas 

upp i studien för att klargöra metoden och omfattar ovan nämnda steg. Beräkningen för den 

abnormala avkastningen har beräknats genom att subtrahera den förväntade avkastningen med 

den faktiska avkastningen.  

 

 

Formel 2.3  
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��1� =  ��� − ( � + �����) 

Mackinlay (1997) 

 

ARit = Abnormal avkastning för aktie i period t  

Rit = Faktisk avkastning för aktie i period t  

αi = Osystematisk risk för aktie i  

βi = Systematisk risk för aktie i  

Rmt = Avkastning för marknadsportfölj 

 

Beräkningen av den kumulativa avkastningen 

Den kumulativa avkastningen summerar en viss variabel för att visa den sammanställda 

utvecklingen (Mackinlay, 1997). I denna studie beräknades den kumulativa abnormala 

avkastningen för eventfönstret som visar utvecklingen från dag ��� till och med ���. 

 

���� (��, ��) = � ����

��

����

 

MacKinlay (1997) 

 

 

4.1.5. Hypotesprövning 

Det femte steget i eventstudien är att testa hypoteserna som ställts upp. Dessa hypoteser 

presenteras och motiveras under rubriken 4.9 hypotesprövning.  

 

4.1.6. Sammanställning av det empiriska resultatet 

Efter data är sammanställd och hypotesprövningarna utförts kommer resultaten sammanställas 

för att vidare dra slutsatser och ge en tolkning. Händelseperioderna för varje enskilt bolag 

visas i form av grafer och diagram, som presenteras i studiens bilagor. Något som annars 

skulle ta upp alldeles för stor plats i analyskapitlet.    
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4.1.7. Tolkning av resultat och slutsats 

Det empiriska resultatet av studien bör leda fram till vilka mekanismer som påverkar eventet 

som studerats. I studien om huruvida marknaden reagerat vid tillkännagivandet av ett 

revisorbyte. Tolkningen av undersökningen presenteras i uppsatsens analyskapitel. 

 

4.2. Hypotesprövning 

 

Det finns flera olika metoder att räkna på vid statistiska analyser. De statistiska analyserna 

skiljer sig åt beroende på om materialet är normalfördelat eller ej. I de parametriska 

metoderna ingår bland annat One sample t-test, Post Hoc test och ANOVA metoder som 

studien utgår ifrån (Körner & Wahlgren, Statistiska metoder, 2005).  

De observationer som använts i studien kallas stickprov som ska representera populationen 

som sedan testas genom hypoteser för att generalisera ett svar över populationen. I denna 

studie har 33 företag använts i beräkningarna, vilket är på gränsen för ett antagande om 

normalfördelning skall vara uppfyllt (Körner och Wahlgren, 2005). Hypotestestet går ut på att 

formulera två antagande som ställs mot varandra som benämns H0 och H1.  H0 brukar 

formuleras som mothypotesen till den hypotes studien ämnar undersöka, det vill säga den 

hypotes som inte visar på något samband.  I stycket ”formulering av hypoteser” kommer 

endast H1 belysas samt motiveringen till hypotesen då H0 redan förklarats.  

Utifrån resultatet som räknas fram avgörs om H0 skall förkastas eller ej. (Körner & Wahlgren, 

Statistiska metoder, 2005) 

Vid beräkning av de statiska metoderna ingår en risk om att acceptera ett felaktigt resultat och 

att förkasta det korrekta. Denna risk kan på förhand bestämmas hur stor den skall vara genom 

att välja styrkan som skall beräknas. I denna studie används en felmarginal på 5 % vilket 

innebär att sannolikheten att stickprovet representerar populationen är 95 % något som anses 

vara tillräckligt tillförlitligt (Körner & Wahlgren, Statistiska metoder, 2005). Alternativ till en 

signifikansnivå på 5%, är 1 % och 0,1 %. 
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Independent One Sample T-test 

One sample t-test är en parametrisk metod som används vid jämförelse av två oberoende 

stickprov. Genom metoden undersöks om revisorbytet har någon signifikant skillnad mellan 

bolag som är listade på Large respektive Small Cap. Hypotesen kan besvaras på olika sätt 

beroende hur stickprovet definieras och vilken aspekt som studeras. En av många tester att 

välja mellan är paired-sample t-test, som används vid analysering av två observationer 

relaterade till varandra. Exempel på områden där testet används är vid undersökningar före 

och efter en vis förändring inom samma stickprov (Laerd statistics, u.d.). Independent One 

Sample t-test används för att besvara den andra hypotesen (Laerd statistics, u.d.). 

One-way ANOVA 

ANOVA används då testet avser att undersöka flera t-test samtidigt i två eller flera grupper. 

Testet är tvåsidigt då studiens hypoteser söker att besvara om det finns någon signifikant 

skillnad mellan de indelade grupperna. Begränsningen med testet är att det bara ger svar på 

om de inmatade variablerna har en signifikant skillnad gentemot varandra och inte vilken 

grupp som skiljer sig från vilken (Laerd statistics, u.d). Bolagen ställs mot varandra genom 

Post Hoc testet som ger en grundlig genomgång om vilka bolag som är signifikanta gentemot 

varandra. (Laerd statistics, u.d.) 

 

4.3. Validitet och reliabilitet  

 

Reliabilitet handlar i grunden om huruvida studien är pålitlig, och om samma resultat ges om 

den upprepas (Eliasson, 2010). Därav kommer studien utgå ifrån tidigare etablerade och 

erkända studier kring området som valts att studera, då källorna som kommer användas i 

studien är viktiga att granska för att kunna undersöka hur pass reliabel studien är (Holme & 

Solvang, 1997).  Vi använder oss även av erkända modeller för att räkna ut den normala och 

onormala avkastningen, något som kan anses höja reliabiliteten då risken att data behandlas 

felaktigt minskas. Viktigt att påpeka är att det är modeller och att dessa inte återspeglar 

verkligheten fullt ut.  

Gällande validiteten är frågan om undersökningen verkligen mäter det som är syftet att den 

ska mäta (Eliasson, 2010). Forskningen kräver en koppling mellan empirin och teorin för att 

den ska bli meningsfull (Svenning, 2002). Data till undersökningen har hämtats ifrån six edge 
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om bland annat Nasdaq Omx Stockholm 30, en källa som vi anser kan ses som oberoende och 

pålitlig. Vi är medvetna om att slumpmässiga fel kan uppstå, som tryckfel. Uppkommer något 

som ser misstänksamt ut kommer informationen sökas på annan källa för att eliminera 

eventuella fel.   

Det finns många andra exogena effekter som kan påverka aktiemarknaden, samtidigt som ett 

revisorbyte sker. Exempel på exogena effekter skulle kunna vara att bolaget lanserar en ny 

produkt, konjunkturer eller förändring i företagsledningen. De exogena effekterna är något 

som inte kommer mätas i undersökningen. Förändringen av revisorbyten kommer undersökas 

vid ett flertal tidpunkter i studien, vilket gör att vi bör kunna se ett mönster om marknadens 

reaktion bara sker vid enstaka tillfälle eller om den i genomsnitt reagerar liknande vid ett 

revisorbyte. Om studien ger liknande reaktioner vid tillkännagivandet av ett revisorbyte kan 

det tala för att det inte är denna faktor utan en annan exogen faktor som påverkar, eller att 

tillkännagivandet av ett revisorbyte inte har någon större effekt på marknaden. 

Enligt MacKinley (1997) är det viktigt att även undersöka dagarna innan händelsen för att på 

så sätt upptäcka eventuella läckage. I studien undersöks tre dagar innan händelsedagen, för att 

på detta sätt ta hänsyn till om revisorbytet är förväntad eller ej. En faktor som styrker 

validiteten ytterligare. Det kan däremot finnas fall där ett revisorbyte skulle kunna vara 

förväntat, vilket gör att marknaden inte reagerar på själva tillkännagivandet av revisorbytet. 
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Bolag Börsavkast Förväntade.A Abnorm. Av.AR-test AR Sig.

LARGE CAP

Volvo 0,76% -0,11% -0,82% 0,769193944 no

Ericsson -2,14% 2,09% -4,22% -1,716898307 no

Skanska -0,97% 0,03% -1,00% -0,580463743 no

Teliasonera -0,27% 0,02% -0,28% -0,257673779 no

Sandvik 1,65% 2,17% -0,52% -0,48776634 no

Atlas Cocpo 2,63% -0,13% 2,76% 0,638685805 no

Securitas 0,00% 0,06% -0,06% -0,029113102 no

NCC -1,67% -1,32% -0,35% -0,390700853 no

ASSA abloyd -2,48% -0,43% -2,04% -1,720548646 no

Axfood 1,74% 0,10% 1,64% 1,269581191 no

SSAB -0,83% -1,83% 1,00% 0,553364585 no

Boliden 0,66% -1,36% 2,01% 1,562483205 no

Loomis 2,33% 0,27% 2,07% 1,620402775 no

Sewdish Match -0,07% 0,81% -0,89% -0,661884308 no

Wallenstam -0,05% 0,14% -0,20% -0,178262169 no

Holmen -1,50% -0,72% -0,77% -0,483643372 no

5. Empiriskt resultat 

I detta kapitel genomgås resultatet av beräkningarna som gjorts för att besvara frågeställningen och 
hypoteserna. Beräkningarna som presenteras i detta kapitel har blivit beräknade genom formlerna 
som presenterades i förgående kapitel.  

 

5.1. Hypotes 1 

 

Beräkningarna som presenterats i kap 4 har genomförts på samtliga bolag. Den dagliga 

avkastningen beräknades fram för OMX samt bolagens aktiekurs, som grund för skapandet av 

regressionsmodellen. Regressionsmodellen används för beräkningarna av den förväntade 

avkastningen. Differensen mellan den faktiska och förväntade avkastningen är det som kallas 

den abnormala avkastningen. Den abnormala avkastningen beskriver skillnaden mellan den 

avkastning som beräknats fram genom regressionsmodellen och den faktiska avkastningen. 

Tabellen nedan visar exempel på flera värden som sticker ut så som Ericsson och Nordic 

Mines. Ericsson har ett abnormalt värde på -4,22 % vilket innebär att den faktiska 

avkastningen var lägre än avkastningen som beräknats genom regressionsmodellen. Därefter 

testades om det råder en signifikant skillnad mellan den abnormala avkastningen relativt den 

faktiska avkastningen. Nedan presenteras en tabell som representerar samtliga bolags 

aktiekurser, den abnormala avkastningen samt test-värdet för eventdagen. 

Tabell 1 – E tabell som visar en sammanställning över samtliga eventdagar  
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SMALL CAP

Acando -0,71% 0,69% -1,41% -0,653852621 no

Nordic mines 2,90% -0,55% 3,45% 0,45175742 no

Karobio 0,00% -0,36% 0,36% 0,095110714 no

Doro -0,82% 0,12% -0,94% -0,416058483 no

Consilium -0,85% -0,04% -0,80% -0,454049298 no

Björn borg -4,65% -2,82% -1,83% -1,141960295 no

Svolder 0,00% -0,55% 0,55% 0,573347806 no

Semcon 5,18% 1,98% 3,20% 1,441342482 no

Probi -2,54% 0,14% -2,68% -1,364650089 no

Poolia 1,17% 0,01% 1,16% 0,441356262 no

Hemtex 0,83% -0,03% 0,86% 0,158777425 no

Intellecta 0,69% 0,24% 0,45% 0,179374441 no

Enea 0,62% 0,56% 0,06% 0,018699404 no

Geveko -1,88% -0,23% -1,65% -0,391483966 no

Bulten 0,00% -0,12% 0,12% 0,05324018 no

Novestra 0,00% 0,32% -0,32% -0,161863376 no

Arise -2,56% -0,71% -1,85% -0,957507188 no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tabell 1 visar finns det ingen signifikant skillnad mellan den abnormala avkastningen 

relativt den faktiska avkastningen. Detta innebär att marknaden inte reagerat signifikant vid 

tillkännagivandet av ett revisorbyte, något som även besvarar den första hypotesen om att 

marknaden inte reagerat signifikant på revisorbytet. Det skulle kunna innebära att det inte 

råder någon större skillnad mellan revisorernas revision.  

 

5.2. Hypotes 2 

 

Som tidigare nämnt genomfördes Independent sampel T-test för att besvara andra hypotesen. 

Detta test genomfördes för att studera om det finns någon skillnad sett till reaktionen på 

marknaden, om revisorbytet skett i ett bolag som är listat på Large Cap relativt ett bolag som 

är listat på Small Cap.   
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Tabell 3 - Independent Sample T-test  

 

Group Statistics 

 Bolagstorlek N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AR Små 17 -,08 1,623 ,394 

Stora 16 ,00 1,737 ,434 

 

 

 

 

Tabellen ovan visar en sammanställning av informationen som beräknats fram genom 

Independent Sample T-test. Tabellen visar bland annat frihetsgrader och T-värdet samt det 

tvåsidiga signifikansvärdet för beräkningen som är 0,884.  Detta tvåsidiga värde innebär att 

beräkningarna är genomförda för att testa om det finns en skillnad mellan bolag som är listade 

på Large Cap samt Small Cap. Signifikansvärdet som presenterats ovan har ett högre värde 

relativt det kritiska värdet som är 5%, vilket innebär att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan bolag som är listade på Large Cap relativt Small Cap. 

 

 

Independent Sample Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc
e 

Std. Error 
Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

AR Equal variances 
assumed 

,015 ,904 -,147 31 ,884 -,086 ,585 -1,279 1,107 

Equal variances 
not assumed   -,147 30,483 ,884 -,086 ,586 -1,282 1,110 
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5.3. Hypotes 3 

 

Nedan presenteras två tabeller som bidragit till att besvara den tredje hypotesen som var att 

undersöka om det råder någon reaktionsskillnad mellan branscher vid ett revisorbyte. Till 

testet genomfördes som tidigare nämnt ANOVA och Post Hoc Test. Genom ANOVA 

studerades om det råder någon skillnad mellan branscherna tillverkandebolag, tjänstebolag 

och handelsbolag. ANOVA visar ingen detaljerad information huruvida vilka branscher som 

är signifikanta gentemot varandra, därför genomfördes Post hoc testet för att studera det mer 

grundligt samt för att få mer information. 

 

Tabell 4 – ANOVA 

ANOVA 

AR   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,521 2 ,260 ,090 ,914 

Within Groups 86,984 30 2,899   

Total 87,504 32    

 

Tabellen ovan visar signifikansvärdet för de branscher som valts att testas. Signifikansvärdet 

mellan grupperna är 0,914 vilket är ett högre värde än det kritiska värdet på 5 %. Detta 

innebär att det inte finns någon skillnad mellan branschernas reaktion vid tillkännagivandet av 

revisorbytet.  

 

Tabell 5 - Post Hoc Test 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   AR   

Tukey HSD   

(I) Branscher (J) Branscher 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Tillverkande Handel -,188 1,083 ,984 -2,86 2,48 

Tjänster ,196 ,623 ,947 -1,34 1,73 
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Denna tabell visar hur branscherna ställts mot varandra. Gemensamt för de tre raderna ovan är 

att branscherna inte har någon signifikant skillnad mot varandra eftersom signifikansvärdet 

för samtliga är högre än den kritiska nivån på 5 %. Det vill säga att det inte finns någon 

skillnad på reaktionen hos investerare mellan de olika branscherna vid ett tillkännagivande av 

ett revisorbyte.   

Handel Tillverkande ,188 1,083 ,984 -2,48 2,86 

Tjänster ,384 1,071 ,932 -2,26 3,03 

Tjänster Tillverkande -,196 ,623 ,947 -1,73 1,34 

Handel -,384 1,071 ,932 -3,03 2,26 



 

40 
 

6. Analys 

I kapitel sex kommer resultatet från insamlad data utifrån hypoteserna presenteras i en analys. För att 

sedan koppla till tidigare studier samt teorier kring ämnet. 

Studien utgår ifrån antagandet om att marknaden är effektiv i med enlighet teorin om den 

effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970). Teorin menar att investerare reagerar på den 

tillgängliga informationen på marknaden för att kunna värdera den och därefter prissätta 

informationen, som i sin tur återspeglas i bolagets och OMXs aktiekurs. Detta förutsätter att 

marknaden är rationell i sitt beslutsfattande. Ett rationellt beteende är hos investerare ett 

optimalt sätt att fatta investerings beslut Cohen & Kudryavtsev (2012). Sett ur agentteorin 

fungerar revisorn som en garant för att försäkra aktieägarna om trovärdigheten i de finansiella 

rapporterna samt att minska informationsasymmetrin som uppstår mellan agent och principal. 

Förutsättningen för teorin är att revisorn är oberoende i sin ställning och bedömning för att 

aktieägarna skall kunna ge sin tillit.  

Hypotes 1 

För de 33 bolagen som observerades i studien visades att revisorbytet inte haft någon 

signifikant skillnad mellan den abnormala avkastningen och bolagens kursutveckling (se 

bilaga, tabell 1). Likt studierna av Fried & Schiff (1981), Nichols & Smith (1982), Nichols & 

Smith (1983) och Klock (1994)  kunde de inte påvisa ett signifikant resultat på revisorbytet. I 

endast en av de tidigare studierna som stötts på av Ashtana et al (1989) visade studien att 

tillkännagivandet av ett revisorbyte av Arthur Andersen var en positiv reaktion samt att den 

genomsnittliga kumulativa avkastningen kring tidpunkten för tredagars fönster var positiv, 

vilket säkerställer det statistiskt. Den positiva reaktionen tyder på upplösningen av osäkerhet 

som förknippades med Andersen och att de inte var oberoende i sin bedömning.  

Det icke signifikanta resultatet kan analyseras ur olika aspekter. Revisorers arbetsuppgifter 

utgår ifrån olika värderingsprinciper, lagar och normer som de stödjer sin granskning på, detta 

borde leda till att en revisors bedömningar bör vara ungefär lika oavsett vilket företag revisorn 

reviderar för. Det bör inte kunna utläsas någon skillnad på den levererade revisionen oavsett 

vilken revisor som reviderar eller vilken byrå de tillhör. Dessutom kan resultatet förklaras 

genom agentteorin och revisorns oberoende ställning. För att revisorn skall kunna revidera i 

linje med vad agentteorin förespråkar bör revisorn vara oberoende. Det vill säga att trots bytet 

av revisorn bör investerare inte kunna värdera den ena revisorn högre än den andra på grund 

av dess oberoende ställning. Ytterligare ett argument till att revisorers arbete inte bör skilja sig 
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åt när de reviderar, är att de alla genomgår samma revisorsexamen, vilket borde innebära att 

samtliga uppvisar liknande kunskaper då de skriver samma prov (Revisorsnämnden, u.d.; 

FAR, u.d.).  

Som tidigare nämnt berättade Williams (1988) att revisorer inte kan vara strikta i sina 

bedömningar eftersom detta kan hota att revisorn och revisionsbyrån blir ersatta. Detta kan 

även förklara varför revisorbytet inte visade något signifikant resultat eftersom majoriteten av 

byten var inom samma revisions byrå. Det vill säga att byten skett för synens skull men att det 

fortfarande är samma tänkande bakom revideringen. Tidigare studier visar att revisorer som 

bytts ut oftast ersätts med en revisor från samma revisionsteam. Dessutom är relationen 

mellan revisionsbyrån och ett företag inte bindande. Det innebär att förteg kan välja att bli 

reviderade av en revisor som tillhör en annan byrå. 

Som tidigare nämnt är revisorn ett kontrollverktyg som är utsett av principalen. Inom 

aktiebolag utses en revisor på bolagsstämman där aktieägarna röstar på den revisor som 

önskas. Sett ur teorin om den effektiva marknadshypotesen, menar att då det råder stark 

effektivitet, återspeglar aktiepriset insiderinformation som värderats och utnyttjas av 

aktieägare som fått informationen från en intern position. (Fama et al, 1970). Med hänsyn till 

teorin bakom den starka effektivitet kan informationen värderas tidigare än vad eventfönstret 

kan fånga. Enligt 7 kapitlet i Aktiebolagslagen är det ägarna på bolagstämman som avgör och 

röstar fram vilken revisor som ska revidera. Detta innebär att informationen om revisorbyte 

redan är värderad och utnyttjad under dagar som inte inkluderas av eventfönstret. Dessutom 

tilldelas informationen kring ett revisorbyte till utomstående investerarna i efterhand. 

Hypotes 2 

Studien av Eichenseher et al,(1989) påvisar att bolag som byter revisor inom samma klass har 

ett negativt samband. Klasserna syftar till byten inom samma revisions nivå, inom Big 8 eller 

utom Big 8. Studien av Hong (1992) motsäger studien av Eichenseher et al (1989) då Hong 

(1992) menar att bolagsstorlek delvis avgör behovet kring ett revisorbyte. Hong (1992) menar 

att medelstora bolag byter revisor i syfte att få bättre ställning på marknaden medan stora 

bolag använder revisionen som en återspegling av verklighetsgranskning. En av grupperna i 

Eichenseher et al, (1989) studie innehåller bolag i olika företagssektorer vilket gör att behovet 

som utgörs av bolagsstorleken inte går att utläsa, vilket motsäger Hongs (1992) studie.  
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I linje med Hongs (1992) studie utgår denna studie från en företagssektors uppdelning, 

beroende på om bolagen är listade på Large respektive Small Cap. Studien visar inte någon 

signifikant skillnad, vilket innebär att det inte går att påvisa att det råder någon signifikant 

skillnad i revisorbytet mellan bolag listade på Large respektive Small Cap, nollhypotesen 

accepteras (se bilaga tabell 3). 

Hypotes 3 

Ett bolag har olika former av tillgångar beroende på om det exempelvis är ett tjänstebolag 

eller tillverkandebolag. Ett tjänstebolag har tillgångar i form av exempelvis kunskap medan 

ett tillverkandebolag och handelsbolag har mer anläggningstillgångar, maskiner och 

inventarier. Revisorn tillämpar vid revideringen av dessa bolag olika värderingsprinciper och 

normer beroende på vad det är för bransch revideringen riktar sig åt. Granskningen av ett 

tillverkandebolag och handelsbolag kan upplevas som lättare att revidera då dessa bolag har 

konkreta tillverkade föremål och dessutom maskiner och arbetskraft.  

I tjänstebolag ligger investeringarna mycket på utbildningar och kunskapen som de anställda 

besitter. Detta är en tillgång som är svår att värdera då det inte finns några exakta riktlinjer för 

hur kunskap ska värderas. Detta gör revisorns revidering av bolaget svårare då det som ovan 

nämnt är en värderingsfråga.  

Den tredje hypotesen kunde inte heller visa på något statistiskt samband vilket gör att 

nollhypotesen accepteras och att studie inte kan påvisa skillnad i revisorbyten mellan 

branschindex (se bilaga, tabell 5). 

Den kumulativa avkastningen 

Enligt den kumulativa avkastningen har 19 bolag av 33 en positiv utveckling medan det 

resterade 14 bolagen har en negativ utveckling (se bilagor, tabell 2). Bland bolagen i Large 

Cap var det 62 % som hade en positiv kumulativ utveckling medan det i Small Cap var 53 % 

som hade en positiv kumulativ utveckling. 

Beroenden på hur marknaden värderar informationen om ett revisorbyte kan detta leda till 

antigen positiva eller negativa nyheter. För bolag som till exempel Ericsson och Björn Borg 

innebar det att informationen om revisorbytet signalerade negativa framtida utfall (se bilagor, 

tabell 2). För Ericsson var informationen om revisorbytet något negativt, vilket ledde till ett 

kumulativt värde på -11,63 % medan investerarna på Björn Borg värderade denna information 
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till – 18,23 %. För andra bolag innebar revisorbytet något positivt där bland andra Boliden, 

Geveko och Atlas Copco har en avkastningen på över 5 %. 
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7. Slutsats   

I det avslutande kapitlet nedan presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen. 

 

7.1. Sammanfattning  

 

Sett ur agentteorin spelar revisorn en viktig roll för aktieägarna. Som granskar de finansiella 

rapporterna för att därefter yttra sig om den finansiella rapporten är tillförlitlig. Sett ur 

investerarnas rationella tänkande och den effektiva markandshypotesen återspeglas 

värderingen av informationen om revisorbyte i aktiekursen. Tidigare studier har även en 

liknande utgångspunkt i, där de studerat hur marknaden reagerat på tillkännagivandet av 

revisorbyten. Metodiken som valdes för att genomföra denna studie är eventstudie metoden. 

En metod som använts av tidigare kända författare i liknande undersökningar. Genom 

eventstudien lokaliserades problemet och därefter beräknades en marknadsmodell som 

representerar bolagens utveckling om inte revisorbyte skett. Till skillnad från de andra 

studierna inkluderar denna studie en aspekt som tidigare inte undersökts i studierna, 

branschaspekten. Detta bidrar till ytterligare resultat sett till vad forskare tidigare kommit 

fram till.  På grund av att studien inte kunde påvisa ett signifikant resultat, likt tidigare studier, 

fastställer även denna studies resultat att ett revisorbyte inte har någon inverkan på aktiepriset 

och för investerare.  

 

7.2.  Slutsats  

 

Syftet med uppsatsen är att genom en eventstudie undersöka vilken effekt ett revisorbyte har 

på marknaden. Undersökningen bestod av 33 bolag, alla listade på Nasdaq Omx Stockholm, i 

sektorerna Large och Small Cap samt tre olika branschindex handels-, tillverkade- och 

tjänstebolag. För att besvara syftet ställdes tre hypoteser upp: 

 Hypotes 1: Marknaden reagerar signifikant vid tillkännagivandet av ett revisorbyte. 

 Hypotes 2: Det finns en signifikant skillnad i revisorbyten bland bolag som är listade 

på Large Cap respektive Small Cap  

 Hypotes: Revisorbyte mellan branschindex ger en signifikant skillnad på marknaden  
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Efter att analyserat resultatet av studiens empiri med teorierna kom författarna fram till att 

resultatet för den första hypotesprövningen visar att nollhypotesen ska accepteras, då z-värdet 

ligger innanför ramen för det kritiska värdet 1,96. Slutsatsen blir att det inte finns något 

samband mellan tillkännagivandet av ett revisorbyte och marknaden. I hypotesprövning två 

som behandlar om det råder något samband mellan tillkännagivandet av ett revisorbyte mellan 

de två företagssektorerna Large respektive Small Cap. Även i denna hypotes accepteras 

nollhypotesen vilket innebär att det inte går att påvisa något samband sett till 

företagssektorerna Large respektive Small Cap. Den tredje hypotesen testar om det finns 

något samband mellan branschindex och marknaden. Vid tillkännagivandet av ett revisorbyte 

påverkas inte marknaden oavsett vilket branschindex bolagen tillhörde. I hypotesprövning tre 

accepteras således även nollhypotesen.  

I studien studerades även den kumulativa avkastningen där beräkningen började från dag T-3 

till dag T+3. Bland bolagen var det två bolag som fick en negativ kumulativ utveckling 

genom hela eventfönstret. Detta tyder på att aktieägarna prisat informationen om revisorbytet 

negativt genom hela eventfönstret.  

Svaret på forskningsfrågan blir därmed att studien inte kan påvisa att det finns något 

signifikant samband vid tillkännagivandet av ett revisorbyte på marknaden. Studien har vidare 

valt att testa två nivåer till för att säkerställa svaret ytterligare, utesluta dess variabler och dess 

eventuella påverkan. Även dessa hypoteser visar på samma svar. Det råder alltså ingen 

signifikant skillnad sett till de två företagssektorerna eller branschindex.  

 

7.3.  Diskussion och Implikation 

  

Genom denna forskning gick det inte att påvisa att marknaden reagerat signifikant på 

revisorbytet. Likt studierna av Fried & Schiff (1981), Nichols & Smith (1982), Nichols och 

Smith (1983) och Klock (1994) som inte heller kunde påvisa att marknaden reagerade 

signifikant på ett revisorbyte. Det unika med denna studie gentemot tidigare studier är att 

denna studie är gjord på den svenska marknaden och omfattar revisorer som agerar utifrån ett 

svenskt regelverk. Revisorerna i Sverige reviderar utifrån den svenska principbaserade 

regelverket medan andra studier haft USA som forskningsområde där det använder ett 
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regelstyrt regelverk. Investerare gör sina investeringsbedömningar utifrån information om den 

svenska marknaden. 

Denna studie tillför kunskap till tidigare resultat genom att denna studie inkluderar ett annat 

perspektiv. Branscher är ett perspektiv som inte stöts på under resans gång. Vid uppdelningen 

av bolagen i branscherna tillverkande, tjänste- och handelsbolag kunde denna studie inte 

påvisa att marknaden reagerat signifikant på revisorbytet. 

 

7.4. Vidare forskning kring ämnet 

 

Vår studie har undersökt om ett tillkännagivande av ett revisorbyte haft någon effekt på 

marknaden när revisorbytena sker frivilligt. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur 

marknadens reaktion blir när den nya EU-lagen om revisorrotation träder i kraft och se om 

detta skulle leda till ett annat resultat och om effekt på marknaden skulle bli annorlunda. Samt 

för att undersöka om det nya regelverket haft någon betydelse. 

När den nya lagen träder i kraft skulle det även vara intressant att undersöka om revisorerna 

blir mer oberoende, då syftet med lagen är att minska revisorers egenintresse och oberoende 

gentemot företagen, genom att tvinga företagen till obligatoriska revisorbyten vart 10:e år. 

Samt att belysa betydelsen av detta nya regelverk. 

Studien skulle även kunna rikta sig till en annan intressentgrupp än aktieägarna, eller till en 

bredare intressentgrupp för att utvidga perspektivet som undersökningen tillämpas på men 

även för att se om informationen kring ett revisorbyte är mer viktigt för någon intressent än 

för en annan.  

Det geografiska området skulle kunna vidgas för att analysera om tillkännagivandet av bytet 

har större betydelse i andra länder, då deras institut styrs av andra lagar och möjligen av andra 

redovisningsregler och principer. Studien skulle även vidare kunna jämföras mellan olika 

länder där forskarna vet att det är olika lagar och regler, för att på detta sätt undersöka vad 

dessa regler och lagar har för betydelse. 

Slutligen är orsaken till ett revisorbyte något som skulle vara intressant att studera. Denna 

information skulle vara intressant, där dessa bakomliggande orsaker skulle kunna jämföras 

med aktiekurs utvecklingen.  
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Bilagor 

Tabell 1 – Egen tabell som visar en sammanställning över samtliga eventdagar 

 

Bolag Börsavkast Förväntade.A Abnorm. Av.AR-test AR Sig.

LARGE CAP

Volvo 0,76% -0,11% -0,82% 0,769193944 no

Ericsson -2,14% 2,09% -4,22% -1,716898307 no

Skanska -0,97% 0,03% -1,00% -0,580463743 no

Teliasonera -0,27% 0,02% -0,28% -0,257673779 no

Sandvik 1,65% 2,17% -0,52% -0,48776634 no

Atlas Cocpo 2,63% -0,13% 2,76% 0,638685805 no

Securitas 0,00% 0,06% -0,06% -0,029113102 no

NCC -1,67% -1,32% -0,35% -0,390700853 no

ASSA abloyd -2,48% -0,43% -2,04% -1,720548646 no

Axfood 1,74% 0,10% 1,64% 1,269581191 no

SSAB -0,83% -1,83% 1,00% 0,553364585 no

Boliden 0,66% -1,36% 2,01% 1,562483205 no

Loomis 2,33% 0,27% 2,07% 1,620402775 no

Sewdish Match -0,07% 0,81% -0,89% -0,661884308 no

Wallenstam -0,05% 0,14% -0,20% -0,178262169 no

Holmen -1,50% -0,72% -0,77% -0,483643372 no

SMALL CAP

Acando -0,71% 0,69% -1,41% -0,653852621 no

Nordic mines 2,90% -0,55% 3,45% 0,45175742 no

Karobio 0,00% -0,36% 0,36% 0,095110714 no

Doro -0,82% 0,12% -0,94% -0,416058483 no

Consilium -0,85% -0,04% -0,80% -0,454049298 no

Björn borg -4,65% -2,82% -1,83% -1,141960295 no

Svolder 0,00% -0,55% 0,55% 0,573347806 no

Semcon 5,18% 1,98% 3,20% 1,441342482 no

Probi -2,54% 0,14% -2,68% -1,364650089 no

Poolia 1,17% 0,01% 1,16% 0,441356262 no

Hemtex 0,83% -0,03% 0,86% 0,158777425 no

Intellecta 0,69% 0,24% 0,45% 0,179374441 no

Enea 0,62% 0,56% 0,06% 0,018699404 no

Geveko -1,88% -0,23% -1,65% -0,391483966 no

Bulten 0,00% -0,12% 0,12% 0,05324018 no

Novestra 0,00% 0,32% -0,32% -0,161863376 no

Arise -2,56% -0,71% -1,85% -0,957507188 no
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Bolag Kumulativa  Avkast.

LARGE CAP

Volvo 2,85%

Ericsson -11,63%

Skanska 3,59%

Teliasonera 2,34%

Sandvik 3,59%

Atlas Cocpo 5,09%

Securitas -3,54%

NCC 1,78%

ASSA abloyd -4,73%

Axfood 3,70%

SSAB -4,85%

Boliden 5,44%

Loomis 0,00%

Sewdish Match -0,44%

Wallenstam 1,59%

Holmen -4,72%

SMALL CAP

Acando 1,07%

Nordic mines -2,94%

Karobio -2,43%

Doro -9,50%

Consilium 0,87%

Björn borg -18,23%

Svolder 0,97%

Semcon 1,49%

Probi 1,72%

Poolia 4,32%

Hemtex -3,39%

Intellecta 3,20%

Enea 3,05%

Geveko 5,83%

Bulten -2,55%

Novestra -0,97%

Arise -3,42%

Tabell 2 – Kumulativa avkastningen  
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Tabell 3 - Independent Sample T-test  

 

Group Statistics 

 
Bolagstorlek N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AR Små 17 -,08 1,623 ,394 

Stora 16 ,00 1,737 ,434 

 

 
 

Independent Sample Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

AR Equal 

variances 

assumed 

,015 ,904 -,147 31 ,884 -,086 ,585 -1,279 1,107 

Equal 

variances not 

assumed 

  -,147 
30,4

83 
,884 -,086 ,586 -1,282 1,110 
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Tabell 4 – ANOVA 

ANOVA 

AR   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,521 2 ,260 ,090 ,914 

Within Groups 86,984 30 2,899   

Total 87,504 32    

 

 
 

Tabell 5 - Post hoc test 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   AR   

Tukey HSD   

(I) Branscher (J) Branscher 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Tillverkande Handel -,188 1,083 ,984 -2,86 2,48 

Tjänster ,196 ,623 ,947 -1,34 1,73 

Handel Tillverkande ,188 1,083 ,984 -2,48 2,86 

Tjänster ,384 1,071 ,932 -2,26 3,03 

Tjänster Tillverkande -,196 ,623 ,947 -1,73 1,34 

Handel -,384 1,071 ,932 -3,03 2,26 
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t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R 0,54% 0,52% -1,04% -0,11% -0,68% -2,40% 2,41%

Abnormal R 0,63% -0,58% -0,13% 0,88% -0,09% 1,81% 1,09%

Cumulativ AR 1,17% 1,11% -0,06% 0,71% -0,06% -0,65% 2,85%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R -3,88% 2,36% -0,51% 2,09% 0,55% 2,14% -0,74%

Abnormal R 2,04% 0,40% -7,86% -4,22% -2,00% -0,54% -1,44%

Cumulativ AR -1,85% 0,91% -7,46% -9,60% -11,05% -9,45% -11,63%

-14,00%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

Grafer - Large Cap 

Graf 1- Volvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 – Ericsson 
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t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R 0,17% 0,33% -0,02% 0,03% 0,13% 0,14% 0,06%

Abnormal R -0,50% -0,33% 3,30% -1,00% 1,49% -0,14% -0,06%

Cumulativ AR -0,33% -0,33% 2,95% 1,97% 3,59% 3,59% 3,59%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R 0,03% 0,05% 0,01% 0,02% 0,03% 0,04% 0,03%

Abnormal R 0,05% -0,09% 1,42% -0,28% 0,22% -0,12% 0,93%

Cumulativ AR 0,08% 0,04% 1,47% 1,21% 1,45% 1,37% 2,34%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Graf 3 – Skanska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4- TeliaSonera 
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Graf 5 – Sandvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6 – Atlas Cocpo 

 

 

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R -0,14% -0,20% -0,20% -0,13% -0,15% -0,20% -0,19%

Abnormal R 3,31% 2,13% 0,58% 2,76% 0,15% -2,81% 0,19%

Cumulatic AR 3,16% 5,09% 5,47% 8,10% 8,10% 5,09% 5,09%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%
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t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R -1,27% -0,89% 1,63% -1,32% 0,10% 0,39% 1,44%

Abnormal R 1,58% 0,96% 0,07% -0,35% 0,00% -0,18% -0,40%

Cumulativ AR 0,32% 0,39% 2,09% 0,42% 0,53% 0,74% 1,78%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Graf 7 – Securitas  

 

 

 

 

Graf 8 – NCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R 0,03% -0,13% -0,14% 0,06% 0,01% -0,13% -0,10%

Abnormal R -0,35% 0,77% -3,72% -0,06% 1,94% -1,82% 0,10%

Cumulativ AR -0,32% 0,32% -3,54% -3,54% -1,59% -3,54% -3,54%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%
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Graf 9 – ASSA Abloyd 

 

 

 

 

Graf 10 – Axfood 

 

 

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R 0,80% 0,61% -2,39% -0,43% -1,05% -2,83% 1,98%

Abnormal R -1,42% 1,51% -1,42% -2,04% 0,17% 1,23% 0,56%

Cumulativ AR -0,63% 1,50% -2,31% -4,79% -5,66% -7,27% -4,73%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R -0,37% 0,82% -0,57% 0,10% 0,23% 0,73% -0,29%

Abnormal R 1,50% 0,11% 0,11% 1,64% 0,63% 0,00% -0,93%

Cumulativ AR 1,13% 2,05% 1,59% 3,33% 4,19% 4,92% 3,70%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%
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Graf 11 – SSAB 

 

 

 

 

Graf 12 – Boliden  

 

 

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R -2,48% -1,79% -3,19% -1,83% 0,80% 4,63% -1,10%

Abnormal R -0,83% -1,34% 0,75% 1,00% 0,28% -0,10% 0,34%

Cumulativ AR -3,31% -6,44% -8,88% -9,72% -8,63% -4,10% -4,85%
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-6,00%

-4,00%
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4,00%

6,00%

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R 1,86% -0,82% -0,24% -1,36% -0,16% -1,95% 0,41%

Abnormal R 4,24% 1,94% -0,78% 2,01% 0,16% -0,12% 0,26%

Cumulativ AR 6,10% 7,23% 6,20% 6,85% 6,85% 4,78% 5,44%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%
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t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R -0,24% -0,79% 0,70% 0,81% -0,63% 0,46% 0,07%

Abnormal R -1,08% -0,73% -0,47% -0,89% -0,30% 1,59% 1,07%

Cumulativ AR -1,31% -2,83% -2,61% -2,68% -3,62% -1,57% -0,44%
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-2,00%
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0,00%

1,00%

2,00%

 

 

Graf 13 – Loomis 

 

 

 

Graf 14 – Swedish Match  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R -0,39% 0,42% -0,04% 0,27% 0,39% -0,96% -0,13%

Abnormal R -0,67% 1,17% -0,22% 2,07% -0,90% -0,60% -0,40%

Cumulativ AR -1,06% 0,52% 0,26% 2,60% 2,08% 0,52% 0,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%
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1,00%
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2,00%
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Graf 15 – Wallenstam 

 

 

 

Graf 16 – Holmen 

 

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R 0,99% 0,44% -0,14% 0,14% 0,42% 0,40% 0,68%

Abnormal R 0,55% 0,50% 0,66% -0,20% 1,17% -2,46% -1,57%

Cumulativ AR 1,54% 2,48% 3,00% 2,95% 4,55% 2,48% 1,59%
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t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R -0,90% -0,55% 0,87% -0,72% 2,02% 0,33% -1,04%

Abnormal R -0,81% -0,69% 0,13% -0,77% -0,53% -0,33% -1,72%

Cumulativ AR -1,71% -2,96% -1,96% -3,46% -1,96% -1,96% -4,72%
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Small Cap 

Graf 17 - Acando 

 

 

Graf 18 – Nordic Mines  

 

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3
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Graf 19 – Karobio 

 

 

Graf 20 – Doro 
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Graf 21 – Consilium 

 

 

Graf 22 – Björn Borg  

 

 

  

t -3 t -2 t -1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R 0,09% -0,04% -0,04% -0,04% 0,00% 0,05% -0,15%

Abnormal R -0,09% 4,30% -1,22% -0,80% -0,86% -0,91% 0,59%

Cumulativ AR 0,00% 4,26% 3,00% 2,15% 1,30% 0,43% 0,87%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

t -3 t -2 t 1 t 0 t 1 t 2 t 3

Expected R -1,70% -1,71% -2,06% -2,82% 0,42% -3,18% 1,77%

Abnormal R 4,82% -4,18% -2,60% -1,83% -6,81% -8,09% 9,75%

Cumulativ AR 3,12% -2,78% -7,44% -12,10% -18,49% -29,76% -18,23%

-35,00%

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%



 

69 
 

Graf 23 – Svolder 

 

 

Graf 24 – Semcon 
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Graf 25 – Probi 

 

 

Graf 26 – Poolia 
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Graf 27 – Hemtex 

 

 

Graf 28- Intellecta  
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Graf 29 – Enea 

 

 

 

Graf 30 - Geveko 
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Graf 31 – Bulten 

 

 

 

Graf 32 – Novestra  
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Graf 33 – Arise 
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