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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan 

volatiliteten på den specifika aktiekursen och publiceringen av årsredovisningen. 

Tidigare studier finner att marknaden reagerar vid publiceringen av ny information. 

De tidigare studierna beskriver även att aktiekursen förväntas påverkas på olika vis 

beroende på om prestationen stämmer överens med förväntningarna eller ej. 

Aktiekursen förväntas, till en större utsträckning, reagera vid utgivandet av bra 

nyheter. Studiens datainsamling utgörs av sekundärdata som består av bolagens 

årsredovisningar 2017 och 2016, samt aktiekurserna 2017 för samtliga bolag som 

hämtades från olika börslistor. Studien är kvantitativ och har tagit inspiration från så 

kallade eventstudier, vilket är en välanvänd metod när det kommer till att undersöka 

förändringar på aktiekursen vid specifika tillfällen. Den första forskningsfrågan i 

denna studie lyder enligt följande, ”Hur reagerar marknaden i samband med 

publicering av årsredovisningen?” och svaret som studien finner är att i 37 % av 

undersökningsfallen så påverkas marknaden av publiceringen av årsredovisningen. 

Den andra forskningsfrågan ”Hur påverkas olika typer av bolag av årsredovisningens 

publicering?”, besvaras genom att studera kontrollvariablerna, aktielistor och 

medelkursen för 2017. Studien finner att vid de fall som bolagen inte omfattas av ett 

omfattande regelverk, tenderar reaktionen att ske mer frekvent. När medelkursen 

undersöktes så fann studien att de aktier som kostar mellan 0-8 kronor, regerar till 

större grad av publiceringen av årsredovisningen än de jämförelsevis ”dyrare” 

aktierna. Den tredje forskningsfrågan lyder, ”Hur påverkar olika information, i form av 

bra eller dåliga nyheter, aktiekursens volatilitet?”, varav studien fann att, vid 

publiceringen av bra nyheter sker en reaktion till större utsträckning, än vid dåliga 

nyheter. Detta stämmer överens med tidigare studier som beskriver att marknaden 

tenderar att reagera mer frekvent och starkare vid publiceringen av bra nyheter, än 

vid dåliga. 

 

Nyckelord: Årsredovisningar, Marknadseffektivitet, Bra och Dåliga nyheter, 

Eventstudie och Nyckeltal. 



 

 

 
 

 

 

 

Abstract  

The purpose of this study was to examine if there is an existing relationship between 

the volatility of the stock in question and the publication of the annual report. 

Previous studies have found that the market reacts at publication of new information. 

The previous studies also describe that the stock price is expected to be affected in 

various ways, depending on if the performance relates to the expectations or not. The 

stock price is expected to react to a greater extent when there is a release of good 

news. The collection of data in the study contains of secondary data consisting of 

annual reports from companies between the period of 2016 and 2017, as well as the 

stock prices of 2017 for all companies, collected from various stock lists. The study is 

quantitative and has drawn inspiration from event studies, which is a well-used 

method of use when it comes to examining changes in the stock price at specific 

dates in time. The first research question in the study was “How does the market 

react following the publication of the annual report?”, and the answer the study found 

was that in 37% of the investigation cases, the market was affected. The second 

research question, “How does different types of companies react to the publication of 

the annual report?”, was answered by examining the control variables, the stock lists 

and the average stock price for the year of 2017. The study found that the reaction 

tends to occur more frequently in the cases where the companies are not limited by a 

comprehensive set of rules. When examining the average stock price, the study 

found that the stocks that cost between 0-8 Swedish crowns, reacted to the 

publication to a greater extent than the more expensive stocks. The third research 

question was “How does different information, in the form of good versus bad news, 

affect the volatility of the stock price?”. The study found that there was a greater 

reaction when there was an occurrence of good news, than the reaction when there 

was bad news. This result was in agreement with previous studies, that described 

that the market tends to react more frequently and more strongly at the publication of 

good news. 

 
 

Keywords: Annual account, Market efficiency, Good and Bad news, Event study and 

Ratio.  

 



 

 

 
 

 

 

 

Ordlista 

Volatilitet- hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar, ju mer 

tillgångens värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången. 

 

Random walk- att aktiernas rörelser är slumpmässiga och oförutsägbara. Med 

random walk menas att det är omöjligt att prestera bättre än marknaden utan att ta 

på sig ytterligare risker 

 

Teknisk analys- är ett samlingsbegrepp för många olika analysmetoder som alla 

grundar sig på historiska talserier och matematik 

 

Onormal avkastning- är avkastning som skiljer sig från den förväntade 

avkastningen på en aktie eller värdepapper.  
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund för den svenska börsen, Nasdaq Stockholm samt 

de olika typerna av information som finns i årsredovisningen. Detta följs av syftet med denna 

studie samt tre forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund  
Svenska börsen även kallad Stockholmsbörsen är en reglerad marknadsplats som 

ägs och verkas av Nasdaq OMX Nordic. Nasdaq OMX Nordic äger i sin tur många 

fler ledande nordiska börser. Aktiehandeln på Stockholmsbörsen står under tillsyn av 

finansinspektionen som ställer vissa och framförallt hårda krav på övervakning och 

information från företagen (Nasdaq Stockholm, 2016). Vad gäller aktiemarknaden så 

är den omöjlig att förutsäga, det finns ingen som kan veta om en aktie kommer ge 

förskjutning uppåt eller nedåt eller ingen förskjutning alls. En bra aktieaffär handlar 

om att ha så mycket information som möjligt så att sannolikheten ökar och genererar 

en avkastning på investeringen (Wärneryd, 2001). 

 

Ett av de främsta instrument som företag använder för att förmedla information är 

årsredovisningar (Hegelund, 2018). Dessa är en årlig ekonomisk rapport som ligger 

till grund för att analysera ett företags redovisade siffror, för att bidra med information 

till investerarna så de har mer kunskap om hur de ska handla på börsen. Det 

övergripande syfte som årsredovisningen har är att ge underlag för ägarna samt 

externa intressenter att fatta beslut kring företaget. Detta genom att årsredovisningen 

ger investerare jämförbara siffror som ger en tydlig bild av företagets ekonomiska 

situation samt hur framtidstron för företaget är presenterat (Hegelund, 2018). Vad 

som är inkluderat i årsredovisningen är starkt reglerat och styrs av lagen, där 

bestäms även vem som ska upprätta årsredovisning och hur den ska se ut. Alla 

aktiebolag och därmed alla bolag på svenska börsen har som krav att upprätta en 

årsredovisning (ÅRL 1995:1554). 

 

När ägarna eller yttre intressenter ska granska årsredovisningen, så kan de använda 

sig av fundamental analys. Det är en analysmodell som granskar den finansiella 

informationen som ges i årsredovisningen (Abarbanell & Bushee, 1997). Denna 

analys görs i form av företagets redovisade siffror. En fundamental analys handlar 

om att värdera företaget genom förenklade nyckeltal, denna värdering görs för att 
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försöka hitta indikationer  som visar om det är läge att köpa eller att sälja en aktie. 

Analysen görs därför inte av förväntningarna på aktiekursen utan utifrån företagets 

bedömda ekonomiska prestation. Fördelen med fundamental analys anses vara när 

placeringar sker på lång sikt, gärna i kombination med teknisk analys, den som sker 

av aktiekursen (Abarbanell & Bushee, 1997).  

 

Att analysera årsredovisningen kan göras på företagets redovisade prestationer, 

positivt eller negativt. Detta kan delas in i bra och dåliga nyheter, där bra nyheter 

visar på en positiv prestation jämförelse med föregående år och dåliga nyheter visar 

på en negativ prestation i jämförelse med föregående år (Basu, 1997). 

Utgångspunkten är att denna typ av finansiell information ger en reaktion på 

marknaden, som kan vara mer eller mindre markant beroende på vilken typ av nyhet 

som släpps (ibid).   

 

Ytterligare ett perspektiv på vad som påverkar marknaden är börsens psykologi 

(Aktiekurs, 2018). Enligt Wärneryd (2001) så anses människor inte vara rationella 

och fatta rationella beslut. Detta innebär att marknaden inte kan anses vara rationell, 

eftersom det är människor som handlar där. Psykologin på aktiemarknaden kan 

bland annat orsaka en undervärdering eller en övervärdering på en aktie eller en hel 

marknad och detta kan i värsta fall leda till en finansiell bubbla på aktien eller 

branschen. Vilket innebär att aktiepriset ökar drastiskt utan en specifik anledning, det 

specialister vet är att finansiella bubblor alltid spricker tids nog. Detta visar också på 

att människor inte alltid agerar rationellt utifrån informationen som finns offentlig, 

istället speglas ett mönster där människor härmar andra människors sälj och 

köpmönster. Detta blir ett resultat av spekulativa teorier och antaganden som 

psykologin kan orsaka på aktiemarknaden (Wärneryd, 2001).  

 

1.2 Problematisering 
Forskning kring sambandet mellan aktiemarknaden samt publicering av 

årsredovisning finns idag i många olika utformningar och frågeställningar. En av de 

främsta forskare inom området är Fama (1970) som beskriver att marknaden 

reagerar på ny information som publiceras, vilket indikerar att marknaden är effektiv i 

den semi-starka formen. Bevis mot Famas (1970) teori, presenterades av Bernard 

och Thomson (1990) som beskriver att när företagen presenterar ny information för 
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marknaden så tenderar riktningen på reaktionen fortsätta i fler veckor, om inte 

månader. Detta är till skillnad från den effektiva marknadshypotesen som istället 

beskriver att reaktion sker, men sedan stabiliseras snabbt. Bernard och Thomson 

(1990) beskriver vidare att reaktionen på marknaden vid publiceringen av ny 

information inte speglar det verkliga priset för aktien som Fama (1970) påstår. Utan 

snarare att det är en överreaktion på den nya informationen som gör att aktiepriset 

förändras. McKinlay (1997) beskriver att vid utgivandet av finansiellas rapporter i 

form av kvartalsrapporter, tenderar reaktionen på marknaden vara större vid 

utgivande av bra nyheter än dåliga nyheter. I likhet med Mackinley (1997) studerade 

Yekini, Wisniewski och Millo (2016) marknadsreaktionen vid utgivandet av bra och 

dåliga nyheter. Men till skillnad från Mackinlay (1997) så studerade de även de 

kvalitativa delarna, där de fann att positiva ord skapade en större utsträckning 

reaktioner än negativa ord. Börsen är svår att förutsäga och avläsa och tidigare 

forskning visar på motstridiga teorier huruvida marknaden påverkas av olika typer av 

information. Denna studie vill försöka hitta bevis, till skillnad från tidigare studier som 

främst utgår från kvartalsrapporter, att årsredovisningen och dess innehåll får 

marknaden att reagera. Avsikten med studien är även att bidra till nyare forskning 

inom området, vilket skulle kunna öka förståelsen för hur marknaden i dag reagerar 

på olika typer av information. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan 

volatiliteten på den specifika aktiekursen och publiceringen av årsredovisningen.  

 

Frågeställningar 

• Hur reagerar marknaden i samband med publicering av årsredovisningen? 

• Hur påverkas olika typer av bolag av årsredovisningens publicering? 

• Hur påverkar olika information, i form av bra eller dåliga nyheter, aktiekursens 

volatilitet? 

 

1.4 Disposition  
Denna studie disponeras enligt följande: Avsnitt två börjar med att presentera 

relevanta teorier samt tidigare forskning inom området. I avsitt tre presenteras 

metoden, där redogörs för inspiration till metodval, utförande av studien samt hur 
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resultatet har tolkas. Resultatet presenteras i avsnitt fyra och analyseras utifrån 

teorierna som presenteras. Avslutningsvis sammanfattas studien i avsnitt fem där 

slutsatser dras, studiens tillförlitlighet diskuteras och förslag på vidare forskning ges.  
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2. Teoretisk referensram  

I detta avsnitt presenteras teorier som marknadshypotesen och agentteorin. Detta 

följs av fundamental analys och en beskrivning av vikten med nyckeltal. 

Teorigenomgången följs av en presentation av tidigare forskning som har undersökt 

reaktionen på marknaden vid utgivandet av finansiella rapporter samt olika typer av 

nyheter.  

 

2.1 Den effektiva marknaden  
En teori som har visats vara av stor betydelse för att förklara och förstå 

marknadsreaktioner är den effektiva marknadshypotesen och grundades av (Fama, 

1970). Den effektiva marknadshypotesen, EMH beskriver att den finansiella 

marknaden är effektiv. Med detta menas att priset på en tillgång speglar all tillgänglig 

information och att det inte är möjligt att kontinuerligt slå marknaden. Enligt den 

effektiva marknadshypotesen är det inte möjligt att hitta undervärderade eller 

övervärderade tillgångar eftersom informationen speglar priset på tillgången. Den 

effektiva marknadshypotesen grundas i att individer agerar rationellt (Fama, 1970), 

investerare vill uppnå maximal avkastning och kommer därför att fatta beslut som är 

bäst för den enskilda individen.  

 

Marknadseffektivitet bygger på tre stycken olika former: den svaga, semi-starka samt 

den starka formen (Fama, 1970). Den svaga formen säger att all historisk och 

tillgänglig information finns återspeglad i aktiepriset, och att aktiepriset följer en så 

kallad ”random walk”, vilket innebär att det är slumpmässiga förändringar och därför 

inte går att förutspå. Semi-starka formen menar att marknaden fortfarande är effektiv, 

vilket också återspeglar all offentlig information. Semi-starka formen förutsätter också 

att aktien snabbt kommer anpassa sig för att absorbera den nya informationen. Den 

sista som är den starka formen menar att all tillgänglig information till och med 

information som ej är offentliggjord, återspeglas av aktiepriset och kan därmed inte 

göra några onormala avkastningar (Fama, 1970). 

 

Enligt Fama (1970) reagerar marknaden på ny information som publiceras. Detta 

visar på att marknaden är effektiv i den semi-starka formen. Om inte informationen 

stämmer överens med marknadens förväntningar så kommer detta att leda till 
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incitament för investerarna att köpa eller sälja aktier, detta kommer således att 

medföra en förändring av efterfrågan på aktierna.  

 

Bernard och Thomas (1990) presenterar bevis mot den effektiva marknadshypotesen 

med post–earnings-announcement drift, eller förkortningen PEAD. PEAD innebär att 

när ett företag publicerar offentligt information så fortsätter riktningen på reaktionen i 

flera veckor, eller till och med månader. Ett företag som rapporterar positiva 

prestationer tenderar att öka deras onormala avkastningar uppåt i samma riktning 

och det är tvärtom för ett företag som rapporterar negativa prestationer. Detta 

motsäger sig från den effektiva marknadshypotesen där informationen i regel ska 

finna en ny jämviktsnivå när ny information offentliggörs. De beskriver vidare att 

individer värdesätter ny information betydligt högre än den befintliga informationen 

som finns tillgänglig och att investerare har benägenhet att överreagera på 

oförutsedda nyheter. Detta resulterar i sin tur till överreaktioner som kan leda till 

förändringar i aktiepriset som i själva fallet inte återspeglar aktiernas verkliga värde. 

De Bondt och Thaler (1985) menar på att individer inte alltid tar rationella 

investeringsbeslut, vilket innebär vissa risktaganden. Detta motstrider också den 

effektiva marknadshypotesen.  

 

2.2 Agentteorins grundpelare  
Agentteorin är en av de grundläggande teorierna inom bolagsstyrning och 

redovisning (Jensen & Meckling, 1976). Några problem som studien behandlar är de 

bidragande anledningarna till att företag ger ut finansiella rapporter. Teorin baseras 

på att ägare (principaler), som står för bolagets kapital, delegerar ut ansvar och 

uppgifter i verksamheten, i detta fall till ledningen (agenten). Teorin separerar på 

ägaren och ledningen. Ett grundläggande antagande som teorin har är att varje 

människa är självmaximerande, vilket innebär att principalerna agerar för att öka 

kapitalet och aktievärdet samtidigt som agenterna istället vill öka bolagets kapital och 

det personliga intresset (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Ett av de problem som kan uppstå när en separation mellan principaler och 

ledningen görs, är informationsasymmetri (Jensen & Meckling, 1976). Detta innebär 

att principalerna och agenterna har olika tillgång till information om företaget och är 

olika riskbenägna. Principalen har inte samma insyn i företaget som agenten har, och 
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kan inte helt och hållet kontrollera vad agenten gör. För att minska denna 

informationsasymmetri skapar företag finansiella rapporter, där den grundläggande 

tanken är att ge information till de yttre intressenterna om företagets finansiella 

välstånd, och som i sin tur används som beslutsunderlag (Jensen & Meckling, 1976). 

Det har framkommit bevis för vilken betydelse den ekonomiska informationen på 

företag har (Leuz & Verrecchia, 2000). Detta bevis presenterar att efter Tyskland 

inkluderades av de internationella redovisningsstandarderna kunde de påvisas en 

mindre reaktion på marknaden då företagen ökade frekvensen av rapporteringen, i 

form av finansiella rapporter. Detta tolkas som en minskning av 

informationsasymmetrin (Leuz & Verrecchia, 2000). De finansiella rapporterna samt 

den ekonomiska informationen som finns till för att minska informationsasymmetrin är 

tillgänglig gör intressenter är reglerade av lagar och regler.  

 

Årsredovisningslagen, ÅRL (SFS 1995:1554), grundar sig på direktiv från EU och 

innehåller lagar och regler kring upprättandet och offentliggörandet av 

årsredovisningen. De företag som omfattas av årsredovisningen är aktiebolag, 

ekonomiska föreningar, handelsbolag med minst en juridisk delägare och 

bokföringsskyldiga stiftelser (Visma, 2018). De tre grundläggande direktiven i 

årsredovisningslagen är för det första att ge en rättvis bild av bolagets ekonomiska 

ställning genom att presentera en resultat- och balansräkning samt noter och 

förvaltningsberättelse (SFS 1995:1554). För det andra ska årsredovisningen 

presenteras systematiskt, lättillgängligt och ger en möjlighet att få en överblicksbild 

av bolaget. Det tredje och sista direktivet innebär att årsredovisningen ska grunda sig 

i lagar och praxis som finns att tillämpa, god redovisningssed (SFS 1995:1554) 

 

Utöver den svenska lagen, finns för företag som är noterade på Nasdaq Stockholm 

även regler och riktlinjer som är upprättade av Nasdaq. Enligt dessa regler och 

riktlinjer ska företagen offentliggöra finansiella rapporter kvartalsvis, där rapporterna 

för andra och fjärde kvartalet ska upprättas enligt IAS 34 (Nasdaq Stockholm, 2016). 

IAS 34 har ett minimikrav för vad dessa rapporter ska innehålla, vilket är en 

sammanställning av företagets finansiella ställning, resultat, förändring i eget kapital, 

kassaflöde samt vissa upplysande noter (IASPlus). Vid upprättandet av 

rapporteringen för det första och tredje kvartalet kan dessa riktlinjer frångås, förutsatt 
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att detta tydligt presenteras och vald rapporteringsformalitet tydligt framgår (Nasdaq 

Stockholm, 2016). Detta ger marknadens aktörer en möjlighet att själva bedöma om 

rapportens trovärdighet (ibid). Nasdaq har inget krav på att kvartalsrapporterna ska 

vara granskade av revisor, men i likhet med Årsredovisningslagen ska det framgå om 

en granskning har skett eller inte. Svensk kod för bolagsstyrning (2016) 

rekommenderar att den första och tredje rapporten noggrant ska vara granskade av 

revisor, men i likhet med Nasdaqs regelverk så kan dessa frångås, förutsatt att 

eventuella avvikelser förklaras och motiveras.  

 

2.3 Analysera informationen i årsredovisningar 
Fundamental analys används för att granska den ekonomiska informationen som ges 

i årsredovisningen (Abarbanell & Bushee, 1997). Denna modell analyserar den 

ekonomiska informationen snarare än den förväntade aktiekursen. Analysunderlag 

kan exempelvis grunda sig på den redovisade vinsten och omsättning samt 

kassaflödet, tillgångar och skulder. Genom att analysera informationen i 

årsredovisningen så kan en indikation på vart aktiekursen är på väg göras, i och med 

detta går det att fatta ett investeringsbeslut. Tidigare studier kommer fram till båda 

nackdelar och fördelar med fundamental analys. Där nackdelarna beskrivs som att 

analysen ger störst effekt på lång sikt, och att den fundamentala analysen behöver 

annat underlag som komplement för att fungera på kort sikt. Richardson, Tuna och 

Wysocki (2010) har i sin forskning presenterat att den fundamentala analysen under 

de senare åren gett ett starkt intryck på litteraturen, forskningen samt normsättarna 

genom att visa på den fundamentala analysens förmåga att förutsäga framtida vinst 

och aktieavkastning genom den ekonomiska informationen. Abarbanell och Bushee 

(1998) undersöker om fundamental analys kan ge en betydande onormalt hög 

avkastning, vilket de finner att den gör. Landsman och Maydew (2002) lyfter också 

fram en studie som visar på att den fundamentala analysen har ökat i relevans. De 

menar att investerare tar hänsyn och bearbetar informationen i kvartalsrapporterna 

och årsredovisningarna för att skapa sig en uppfattning om den finansiella 

situationen i ett bolag. De beskriver vidare att det inträffar onormala 

aktiekursvolatiliteten samt aktiekursomsättningar tiden efter en rapport har 

offentliggjorts (ibid). Malkeil (2003) menar att det är svårt att nå avkastning på 

fundamental analys eftersom det finns starka bevis på att effektiva 

marknadshypotesen stämmer. Anledningen till att kritiken tillkommer är för att den 
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informationen som uppkommer av fundamental analys då redan är inkluderad i 

aktiepriset, vilket också då gör att det blir svårt att få en avkastning. De allra flesta 

som både kritiserar fundamental analys och teknisk analys menar på att marknaden 

är effektiv och därför inte går att vinna över, vilket innebär att onormala avkastningar 

är ”random walks” (ibid). 

 

2.4 Nyckeltalens funktion på marknaden  
Nyckeltal som investeringsstrategi har också fått mycket kritik lika väl som den 

fundamentala analysen som strategi har fått. Nyckeltal uppkom genom att företagets 

värde behövde ställas i relation till något samt för att underlätta att tolka ett företags 

redovisning. Sundberg (1998) beskriver att nyckeltal underlättar och att alla företag i 

regel räknar ut och redovisar finansiella nyckeltal. Nyckeltalen som redovisar ett 

företags prestationer gynnar investerarna, men också företagsledningen så att båda 

kan se om något avvikande har inträffat eller är på väg att inträffa. Nyckeltal och 

fundamental analys har fått kritik, trots detta har nyckeltalen en stor påverkan och är 

mycket omtalade vid investeringsbeslut. Oansett den kritik som finns mot 

fundamental analys och nyckeltal så finns det studier som visar på att det går att 

uppnå en onormal avkastning med hjälp av informationen från fundamental analys. 

Piotroski (2000) gjorde en studie och undersökte redovisningsdata mellan åren 1976-

1996 med hjälp av information från resultat- och balansräkning för bolag på den 

amerikanska marknaden. Piotroski ville med denna information visa att det går att 

erhålla onormal avkastning med hjälp av en investeringsmodell som var baserad på 

nio nyckeltal. Metoden gick ut på att värdena kunde antas som positiva eller negativa 

investeringssignaler, så värdet ett (+1) ansågs vara en positiv investeringssignal och 

värdet noll (0) en negativ investeringssignal. Detta gjorde alltså att det maximala 

värdet ett bolag kunde ha som utgjorde summan av de sammanlagda signalerna var 

nio som högst och noll som lägst. Sedan skapades en aktieportfölj där Piotroski 

(2000) köpte aktier som hade de extrema höga värdena (8-9) och blankade de 

aktierna som innehåll de extremt låga värdena (0-1). Detta gjorde att Piotroski (2000) 

erhöll en avkastning av portföljen på hela 23 %. Han menar att aktierna icke är 

korrekt prissatta och att det därför går att erhålla onormal avkastning med hjälp av 

nyckeltal och fundamental analys.  
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2.5 Marknadens reaktion vid utgivandet av finansiella rapporter  
Sedan länge har samband mellan företags presenterade resultat och aktievärdet 

studeras, Beaver (1968) var bland den första som studerade hur marknaden reagerar 

vid publiceringen av bolags resultat. Han studerade hur reaktionen reflekterade 

aktiens pris- och volymförändring. Resultatet visade på att ju större pris- och 

volymförändring som visades, ju större indikation på att investeraren värdesatte 

informationen som hade mottagits. May (1971) och Kiger (1972), har i likhet med 

Beaver (1968) studerat marknadens reaktion, men istället för att studera resultatet så 

har de studerat kvartalsrapporterna. Båda studierna indikerar att prisförändringarna 

är större under de veckor som kvartalsrapporterna för bolagen publiceras. Detta 

menar May (1971) och Kiger (1972) tyder på att marknaden använder sig av den 

finansiella informationen som publiceras. May (1971) menar att beslutsfattare 

efterfrågar finansiella rapporter, samtidigt som de ifrågasätter underlaget för 

informationen som släpps. Han menar på att investerare inte kan avgöra eller vara 

medvetna om tillförlitligheten i kvartalsrapporterna i jämförelse med 

årsredovisningen.  

 

Den kritik som riktar sig till kvartalsrapporterna menar på att de inte är lika reglerade 

med regelverk och dylikt som årsredovisningar. Företagsledningen kan välja att 

frångå de riktlinjer och rekommendationer som finns till för kvartalsrapporter (Nasdaq 

Stockholm, 2016), och på detta sätt ge en missvisande bild av företaget som leder till 

“fel” underlag att fatta beslut utifrån. En studie som stärker tron om att 

kvartalsrapporter är otillförlitliga är Brown och Caylors (2005) studie, som visar på att 

det viktigaste för företagsledningen är att visa på samma eller bättre resultat som 

föregående period. I likhet med denna studie så presenterar Graham (2005) liknande 

resultat, men menar vidare på att företagsledningen vill visa på samma eller bättre 

resultat än föregående period för att visas som trovärdiga i marknadens ögon. Denna 

vilja att uppnå detta, kan leda till ett utnyttjande av handelsfriheten som 

företagsledningen har när de kommer till kvartalsrapporter (ibid).  

 

Trots att tillförlitligheten när det gäller kvartalsrapporter och att företagsledningen kan 

utnyttja handelsfriheten som finns (ibid), så beskriver Leuz och Verrecchia (2000) att 

informationsasymmetrin mellan intressenterna och företagsledningen minskar som 

sådan vid frekvent rapporterade av finansiell information, så som kvartalsrapporter. 
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MacKinlay (1997) beskriver i en annan studie att kvartalsrapporter förser marknaden 

med ny information och att marknaden tar upp denna information som sedan 

speglars i aktiepriset. Detta kan även ses som en indikation på att marknaden är 

semi-starka formen (Fama, 1970).  

 

Årsredovisningen är en reglerad och lagstadgad finansiell information, som är mer 

kontrollerad och standardiserad än kvartalsrapporterna. Cready och Mynatt (1991) 

beskriver att de fann oväntade volymer och oväntat antal transaktioner, både i 

allmänhet men också för inriktad handel. Cready och Mynatt (1991) beskriver vidare 

att de inte fann en prisförändring. I enlighet med Cready och Mynatt (1991), så 

beskriver Foster et al (1986), Mynatt (1988) samt Bernard och Stober(1989) ett 

misslyckande att finna en prisförändring på marknaden i samband med 

årsredovisningen. Motsatt upptäckt ges av Lobo och Song (1989) som beskriver i 

sina studier att ett samband mellan årsredovisningsdatumet och responsen på 

marknaden genom en prisförändring finns.  

 

2.6 Kategorisering av informationen i årsredovisningarna 
Marknadens reaktion vid utgivandet av bra eller dåliga nyheter är ett ämne som är väl 

beforskat. Forskare så som Mackinlay (1997), Brown och Kennelly (1972) samt 

Hoskin, Hughes och Rocks (1986) har alla kommit fram till att när en studie om bra 

och dåliga nyheter görs, så är vikten av kategorisering stor. Enligt Hoskin, Hughes 

och Rocks (1986) är indelningen av kategorier ett sätt att minimera risken för 

eventuella missvisningar när de kommer till effekten av de som studeras. Denna 

indelning kan göras genom att dela in informationen i olika typer av nyheter. Det finns 

två tillvägagångssätt när de kommer till indelning av nyheter. Enligt Basu (1997) så 

delades prestationerna in i bra respektive dåliga nyheter i förhållande till föregående 

års prestationer. Där en bra nyhet var en positiv förändring jämförelse med 

föregående år och en dålig nyhet är en negativ förändring utifrån föregående års 

prestationer. Mackinlay (1997) i sin tur menar på att dela in prestationer i hur 

analytikerna värderar. Prestationerna som överstiger analytikernas värdering med 

cirka två och en halv procent är bra nyhet, medan om prestationerna understiger 

cirka två och en halv procent, jämförelse med analytikernas värdering så är det en 

dålig nyhet (Mackinlay 1997).  
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Basu (1997) menar att förhållandet mellan marknadens reaktion och nyheter som var 

av den bra typen är starkare, än en nyhet av den dåliga typen. Han menade att en 

orealiserad förlust bör tas upp direkt, en vinst bör inte tas upp utan säkerhet att 

vinsten kommer realiseras. Han undersökte hur marknaden reagerar på de olika 

typerna av nyheter utifrån årsredovisningen och kom fram till liknande resultat som 

han förutspådde. Att bra nyheter ger en större påverkan än dåliga nyheter, men att 

de dåliga nyheterna var för få i antalet för att vara statistiskt signifikant (Basu, 1997).  

Mackinlay (1997) finner en signifikant förändring på marknaden vid utgivandet av 

kvartalsrapporter, oavsett om prestationerna är av bra- eller dåliga nyheter. En något 

större reaktion visas vid bra nyheter. Om inte kvartalsrapporten förser marknaden 

med någon nyhet, så menade Mackinlay (1997) på att ingen reaktion kunde mätas. 

Detta indikerar i sin tur på att de måste vara värden som antingen över- eller 

understiger de förväntade värdet, för att marknaden ska reagera.  

 

I likhet med ovanstående undersökte Yekini, Wisniewski och Millo (2016) 

marknadsreaktioner i utgivandet av bra och dåliga nyheter. Till skillnad från 

Mackinlay (1997) så undersökte de även de kvalitativa delarna i årsredovisningen, i 

form av att studera antalet positiva respektive negativa ord som fanns i inledningen. 

De (ibid) använder sig av en eventstudie för att undersöka detta fall och resultatet de 

kom fram till var att de bra nyheterna och de positiva orden gjorde att reaktionerna på 

marknaden skedde till större grad än vid dåliga nyheter och negativa ord. 

Eventstudier beskrivs noggrannare i metodavsnittet. Dock var de dåliga nyheterna 

inte heller i detta fall statistiskt signifikanta. Deras resultat indikerar på att positiva ord 

leder till en större reaktion på marknaden än vad negativa ord gör. Förklaringen 

vidare är att ledningen därför, med god anledning, kan undanhålla information som 

inte är obligatorisk för att ge en så önskvärd reaktion på marknaden som möjligt. 

Därför menar de på att de dåliga nyheterna kan bli statistiskt signifikanta om istället 

för att studera ord, studera de presenterade siffrorna (Yekini, Wisniewski & Millo, 

2016). 
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2.7 Teorisammanfattning  
Det finns en mängd olika teorier som försöker förklara och förstå 

marknadsreaktionerna. En av de första var Fama (1970), som grundade den effektiva 

marknadshypotesen. Hypotesen beskriver att marknaden kan vara effektiv i olika 

typer av former, den svara-, semi- och starka formen. Denna studie riktar in sig på 

den semi-starka formen som säger att marknaden reagerar på ny information som 

publiceras och att aktien snabbt anpassar sig efter marknaden, vilket innebär att 

marknaden är effektiv. Bernard och Thomson (1990) presenterar bevis emot den 

effektiva marknadshypotesen med post-ernings-announcment drift, PEAD som säger 

att om marknaden reagerar på information så fortsätter riktningen på denna reaktion i 

flera veckor om inte månader. Detta säger emot den effektiva marknadsypotesen 

som beskriver att marknaden reagerar snabb och stabiliserar sig. De Bondt och 

Thaler (1985) presenterar även bevis mot den effektiva marknadshypotesen, då de 

hittar bevis för att individer inte alltid är ekonomisk rationella, i och med detta är inte 

marknaden effektiv.  

 

Denna studie har till skillnad från tidigare studier, valt att undersöka hur publiceringen 

av ett företags årsredovisning påverkar marknaden. För att förstå varför 

årsredovisningen finns till, beskrivs agentteorin och problemet med 

informationsasymmetrin, vilket de finansiella rapporterna avser att minska (Jensen & 

Meckling, 1976). Årsredovisningar kan analyseras med hjälp av fundamentalanalys, 

vilket är en analysmodell som granskar ekonomisk information, snarare än förväntad 

aktiekurs (Abarbanell & Bushee, 1997). Tidigare forskning delar in informationen från 

årsredovisningen i bra och dåliga nyheter, detta för att öka förståelsen för vilken 

information som får marknaden att reagera starkast (Mackinlay, 1997: Basu, 1997: 

Yekini, Wisniewski & Millo, 2016).  
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3.Metod 

I metodavsnittet presenteras och motiveras val av metod, samt tidsinramningen för 

studien. Vidare presenteras val av variabler och datainsamlingens tillvägagångssätt, 

följt av urval och bortfall. Avsnittet beskriver även tillvägagångssättet genomgående i 

studien, presentation av de statistiska programmen samt vilka beräkningar som har 

gjorts.  

 

3.1 Val av metod och tillvägagångsätt  
För att uppfylla studiens syfte, att undersöka om det finns ett samband mellan 

volatiliteten på den specifika aktiekursen och publiceringen av årsredovisningen, så 

har vi gjort en kvantitativ studie samt tagit inspiration från så kallade eventstudier 

(Mackinlay, 1997). Avsikten med studien är att få en generell bild av verkligheten, 

och det är därför som en kvantitativ ansats har valts, då den ger oss möjligheten att 

undersöka ett större urval än en kvalitativ ansats (Björklund & Paulsson, 2012). Den 

kvantitativa ansatsen anses vara lämplig vid numeriska observationer och för att 

kunna generalisera ett resultat till en population, vilket denna studie avser att göra 

(Björklund & Paulsson, 2012). Eventstudien är en välanvänd metod när det kommer 

till att undersöka förändringar på aktiekursen vid specifika tillfällen. Metoden används 

för att se om reaktionen avviker från det normala, vilket innebär att det är en onormal 

avkastning (Kothari & Warner, 2007). Post-earnings-announcement drift (PEAD) 

kommer undersökas genom historisk data från aktiekursen och vidare kommer 

aktieutvecklingen och dess eventuella avvikelseavkastning att bedömas genom 

statistiska tester (MacKinlay, 1997). Uppsatsen har en deduktiv ansats, vilket innebär 

att vi kommer analysera våra observationer utifrån det ovan presenterade teoretiska 

ramverket (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

3.2 Litteraturstudie 
Studien grundar sig i den teoretisk referensram som främst består av vetenskapliga 

artiklar men också elektroniska källor, böcker och lagtext. För att hitta lämpliga 

vetenskapliga artiklar för vår studie, gjordes sökningar i databaserna Google scholar 

och Primo. De främsta sökorden som användes var ”volatility”, ”random walk”, 

”technical analysis”, ”abnormal return” ”fundamentalanalys”. Utifrån de mest 

relevanta artiklarna så studerades även deras källor, så kallad kedjereferens, för att 
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komma åt och utgå ifrån grundkällorna. När metodavsnittet skulle skrivas gjordes 

även sökningar i databasen Google scholar, där var de främsta sökorden 

”eventstudies” och även på svenska ”eventstudier”, detta för att få en bred och 

grundlig förståelse för hur metoden skulle utformas.  

 

3.3 Tidsinramning  
Enligt Mackinlay (1997) är det första steget i en eventstudie att göra en uppdelning 

mellan eventperioden och estimeringsperioden. Detta görs för att definiera den 

aktuella händelsen som ligger till grund för studien och identifiera under vilken period 

aktiekursen för de utvalda bolagen ska analyseras, denna period är eventperioden. 

Estimeringsperioden användes för att beräkna vad som kunde förväntas av 

företagen, vilket benämns som den normala avkastningen. Eventdagens avkastning 

jämfördes med estimeringsperioden kring eventet och eventperiodens avkastning 

jämfördes med eventperiodens avkastning och avvikelserna mättes som onormal 

avkastning. Om en onormal avkastning kunde mätas så betyder det att marknaden 

reagerade på informationen (Mackinlay, 1997). En eventstudie kan vara för både kort 

och lång sikt, oavsett tidshorisonten finns ett antal problem som bör behandlas. Ett 

av problemen är vad som kommer påverka utfallet, här behövs riskjusteringar tas i 

beaktning (Kothari & Warner, 2007). Vid långsiktiga undersökningar blir denna 

justering extra viktig, då det finns flera aspekter som kan påverka studiens utfall. 

Problematiken vid långsiktiga studier, har gjort att kortsiktiga studier anses vara mer 

pålitliga (ibid). Med åtanke i kritiken som har tilldelats eventstudie (Kothari & Warner, 

2007), så tas riskjusteringen i beaktning, vilket gjort att studiens eventperiod blir nära 

inpå själva eventet. I denna studie blir eventet publiceringen av årsredovisningen. 

Studien kommer ha en eventperiod som börjar med 1 handelsdag innan (-1) 

publiceringen av årsredovisningen, sedan studeras samma dag (0) som 

publiceringen av årsredovisningen sker, samt 1 dag efter (+1) publiceringen 

(Landsman & Maydew, 2002). I enlighet med att en trend fortsätter efter 

publiceringen av information (Bernard & Thomas, 1989), sträcker sig eventperioden 

sig till 60 handelsdagar efter (+60) publiceringen av årsredovisningen. 

 

För att undersöka den normala variansen i aktiens pris så används en 

estimeringsperiod, detta innebär perioden innan eventperioden. Estimeringsperioden 

används för att beräkna aktiens normala medelkurs (MacKinlay, 1997). Studiens 
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estimeringsperiod innefattar i likhet med MacKinlay (1997), 250 dagar före eventet (-

270) till 21 dagar innan eventet (-21). Ett kalenderår omfattas omkring 250 

handelsdagar, vilket är de dagar som aktiekursen kan förändras. För att få en 

rättvisande bild av bolagets normala medelkurs innefattas alla handelsdagar innan 

eventdagen. Estimeringsperioden avslutas 21 dagar innan (-21) eventperioden, för 

att undvika spekulation- och insiderinformationens påverkan på vad som kommer bli 

den normala variansen. En bild över studiens tidslinje presenteras nedan:  

 

Figur 1 - Tidslinje för eventet. 
 

Figuren illustrerar en estimeringsperiod på -270 till -21 dagar före eventet och en 

eventperiod -1 dag innan eventet, dagen för eventet samt +1 dag efter eventet. 

 

3.4 Datainsamling  
Studiens datainsamling utgörs av sekundärdata som består av bolagens 

årsredovisningar från 2017 och 2016 samt aktiekurser från 2017 som hämtades från 

olika börslistor. Redan i början av sextiotalet gjordes studier som påvisade att 

företags ekonomiska presentationer har en betydande roll på investerares 

förväntningar, vilket speglas i aktiepriser (Degeorge, Patel & Zeckhauser, 1999). 

Flera studier har visat på marknadsreaktioner vid publiceringen av finansiella 

rapporter (Beaver 1968; May 1971; Kiger 1972; Basu 1997;Yekini, Wisniewski & 

Millo, 2016). Detta tyder i sin tur på att marknaden reagerar vid utgivandet av ny 

information (MacKinlay, 1997). Denna studie riktar in sig, till skillnad från tidigare 

studier, på finansiella rapporter i form av årsredovisningar. Syftet med studien är att 

undersöka om det finns ett samband mellan volatiliteten på den specifika aktiekursen 

och publiceringen av årsredovisningen, studerades enskilda bolags prestationer, i 

form av olika nyckeltal, för året i jämförelse med föregående år. Beroende på om 

prestationerna stämmer överens med förväntningarna eller ej, så förväntas 

aktiekursen påverkas på olika vis (MacKinlay, 1997). För att undersöka om 

karaktären på prestationen för de respektive bolagen har någon påverkan, så 
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delades informationen in i bra och dåliga nyheter, vilket presenteras mer i detalj i kap 

2. Eftersom bra nyheter, enligt tidigare forskning har visat på en mer markant 

förändring på marknaden (Basu 1997; MacKinlay 1997; Yekini, Wisniewski & Millo 

2016), är meningen med denna kategorisering att undersöka om det påverkar eller 

inte påverkar. Det finns olika sätt att göra indelningen på. Denna studie efterliknar 

indelningen i likhet med Basu (1997) vilket innebär att nyckeltalen från 2017 jämförs 

med nyckeltalen för 2016.  

 

Graham, Harvey och Rajgopal (2005) menar att resultatet för bolagen är det 

investerare tar störst hänsyn till, och att det kvartalsmässiga resultatet samma period 

året innan är för företagsledningen att ha som riktlinjer. Ledningen menar att detta är 

av stor vikt för att skapa förtroende hos investerare och att uppvisandet av en 

stabilitet på marknaden för att bibehålla eller öka bolagets aktiekurs. May (1971) 

menar på att det finns en relation mellan marknadens förväntningar på bolagen och 

aktiepriset. Graham, Harvey och Rajgopal (2005) menar att föregående års resultat 

är grunden till marknadens förväntningar, och har därför en påverkan på aktiepriset 

på marknaden. De resultat som inte har förändrats har enligt MacKinlay (1997), inte 

bidragit med ny information på marknaden och kommer därför inte att påverka 

aktiepriset. För att undersöka om andra nyckeltal, förutom resultatförändringar, kan 

påverka aktiekursen har även företagets omsättning, soliditet samt aktieutdelning 

använts som variabler. Som kontrollvariabler har indelningen utifrån aktielistor (CAP) 

samt aktiens pris använts.  

 

Först inhämtades aktiekurserna för 2017 i respektive bolag, detta gjordes genom att 

ladda ner informationen från börsdata till ett Excel dokument. Kursdata utgjorde en 

stor del av studien men det behövdes också nyckeltal från årsredovisningarna för att 

fullfölja syftet. Nyckeltalen soliditet, omsättning, årets resultat samt utdelning per 

aktie inhämtas via bolagens årsredovisningar manuellt samt via databasen. I 

årsredovisningarna som saknade de utvalde nyckeltalen gjordes istället en uträkning 

manuellt utifrån informationen i årsredovisningarna. All information lades sedan in i 

ett och samma Excel dokument för vidare bearbetning. Excel filen finns bifogad som 

bilaga. 
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3.5 Urval och bortfall 
Initialt valdes 104 bolag ut, av dessa bolag så var alla svenska och listade på 

NASDAQ Stockholm. Data från företagen samlades in genom https://borsdata.se/ 

som är en databas för finansiell information och analysverktyg. Bolagen tillhörde olika 

storlekar och var listade på Small Cap, Mid Cap, Large Cap, NGM, First North samt 

Spotlight. Urvalet har skett ur ett icke slumpmässigt urval då branscherna valts ut 

avsiktligt för att försöka skapa en variation i branscherna. Branscherna består av olja 

& gas, livsmedel, konsumentprodukter, bank och till sist investmentbolag. Valet av 

branscher gjordes genom att inkludera det första fyra branscherna i listan över alla 

bolag i databasen. Studien hade också kriterier som behövde uppfyllas för att 

bolagen skulle få ingå i studien, dessa kriterier var att de måste ha en årsredovisning 

från 2016 till 2017 samt kursdata från 2017. Vidare undersöktes alla branscher 

oberoende vilken aktielista de tillhörde, dock användes enbart A-aktier. Dessa 

kriterier måste uppfyllas för att kunna analysera den data som sedan komma att bli 

resultaten. 

 

De företag som inte uppfyllde dessa kriterier blir studiens bortfall och detta uppgick till 

22 bortfall. Bortfallets storlek berodde på att av dessa 104 bolag så var några B eller 

C aktier som inte skulle mätas. Vissa bolag hade inte heller årsredovisning eller kurs 

data för den perioden som kriterierna krävde. Bolagen som hade B-aktier uppgick till 

12 stycken och de som inte hade årsredovisning eller kursdata uppgick till 10 

stycken, detta gjorde att 82 bolag analyserades (tabell 1). 

 

Tabell 1- Orsak och antal bortfall av undersökningsfallen 

 

Bortfallsgrund Bortfall Observationer 

Ingen bortfallsgrund 0 104 

Ingen årsredovisning -4   

Ingen kurshistorik -6   

B- eller C aktier -12   

Granskade observationer   82 
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3.6 Databearbetning och Operationalisering  
Studiens insamlade data lades direkt in i programmet Excel för att kunna struktureras 

och bearbetas. Informationen från aktiekurserna samt årsredovisningarna delades in 

varje bolag för sig. På så sätt fick studien ett strukturerat format där det lätt kunde 

ske justeringar samt att tyda och analysera informationen. Ett exempel ur Excel filen 

visas nedan (figur 2), vid vidare granskning hänvisar vi till Bilaga 1.  

 

 

Figur 2 - Illustrerar en del av Excellfilen. 

 

Informationen i Excel dokumentet ligger till grund för studiens tre forskningsfrågor.  

 

3.6.1 Beroende och oberoende variabler 

Denna studie grundar sig på information från två olika sekundärkällor, 

årsredovisningen och dess innehåll samt aktiekursen. De beroende variablerna har 

skapats utifrån aktiekursens förändring, före och efter publiceringen av 

årsredovisningen. Den oberoende variabeln har skapats utifrån informationen från 

bolagens årsredovisningar. Den beroende variabeln är den variabel som ska 

undersökas om och i så fall hur den påverkas av de oberoende variablerna 

(Svenning, 2003).  

 

3.6.2 Beroende variabel 

Informationen i Excel dokumentet ligger till grund för studiens tre forskningsfrågor.  

Den första forskningsfrågan lyder, ”hur reagerar marknaden i samband med 

publiceringen av årsredovisningen?”, vilket är huvudfrågan för studien och också 

utgör studiens beroende variabel. Avgörandet om en reaktion har skett eller inte 

avgjordes utifrån alla studerade aktiers genomsnittliga förändring. Detta räknades ut 

genom att först ta aktiekursens procentuella förändring på eventdagen (dag 0) till 

dagen efter eventet (dag +1). Alla dessa värden användes sedan för att beräkna 
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medelvärdet på aktiekursens förändring (beroende variabeln). Värdet som studien då 

fick fram, ligger till grund för om en reaktion har skett eller inte. Om aktiekursen 

överstiger eller understiger medelvärdet 3.22%, så kan studien säga att aktiekursen 

påverkades, men om aktiekursen ligger inom denna gräns har inte marknaden 

påverkats. Påverkats och inte påverkats kodades om till en dikotom variabel där 

påverkat skrevs som 1 och inte påverkats skrevs som 0. Nedan presenteras ovan 

beskriva uträkningar. 

 

Beräkning av medelkurs  

Det som först beräknades var medelkursen för 2017 för respektive bolag vilket är 

studiens estimeringsperiod. Detta gjordes genom att manuellt ta alla kursdagar som 

fanns tillgängliga och manuellt räkna ut detta i Excel. Detta gjordes för att det skulle 

analyseras mot andra indikatorer  

 

 
 

Beräkning av procentuell förändring i aktiekurs  

Den procentuella förändringen i de enskilda aktiekurserna räknades ut i Excel och 

gjordes på följande vis:  

 

 
 

Eftersom uträkningen kunde göras i Excel kunde en funktion användas, så att alla 

uträkningar för samtliga bolag skedde samtidigt. På detta vis fick vi fram den 

procentuella förändringen av samtliga enskilda aktiekurser. 

 

Beräkning av medelvärde för en förändring har skett  

För att studiens bedömning av om aktiekursen har förändrats eller inte, så behövdes 

alla värdena ovan (den procentuella förändringen av enskilda bolagen) 

sammanställas och skapa ett medelvärde. Detta gjordes genom det statistiska 

programmet SPSS. Här tog programmet alla procentuella förändringar för respektive 

bolag för event dagen och sedan dagen efter, och därefter räknade programmet ut 

medelvärdet för alla förändringar. Medelvärdet som räknades ut är det måttet denna 
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studie kommer att ha som grund för om ett bolags aktiekurs har påverkats eller ej. 

Tabell 2 illustrerar samtliga bolags medelvärde. Detta värde har använts för att se om 

aktien har reagerat normal eller onormalt på informationen i årsredovisningen. 

 

Tabell 2 – Medelvärdet 
 

 
 
 

 

 

En motivering som studien hade för att använda sig av ett medelvärde var att 

insamlingen gjordes ur ett bekvämlighetsurval. Vidare ansåg studien att medelvärdet 

för alla observationer blev mer representativt än ett index. När medelvärdet var 

uträknat så kunde vi börja analysera hur många företag som hade en markant 

aktiekursförändring, genom att använda medelvärdet för urvalets förändring.  

 

3.6.3 Kontroll variabler  

Den andra forskningsfrågan är utformad för att försöka se om reaktionen på 

marknaden vid publiceringen av årsredovisningen är större eller mindre på en viss 

typ av bolag. Frågan lyder ”hur påverkas olika typer av bolag av årsredovisningarnas 

publicering?” För att undersöka detta skapades två kontrollvariabler som grundar sig 

på de olika indelningarna av aktielistor (CAP) samt ett genomsnittligt pris för aktien. 

Aktielistorna var redan indelade på Börsdata, så de vi gjorde var att skriva in vilken 

aktielista respektive bolag tillhörde. Det genomsnittliga priset för aktien hämtades 

genom att ladda ner kursdata för respektive bolag för år 2017, på detta vis kunde vi 

sedan göra ett genomsnittspris för aktien. Detta genomsnittspris delades sedan in i 

fyra olika segment 0-8 kr, 8-45 kr, 45-122kr och 123-400kr.  

 

3.6.4 Oberoende variabler goda/ dåliga nyheter 

Den sista och tredje forskningsfrågan lyder ”hur påverkar olika information, i form av 

bra och dåliga nyheter, aktiekursens volatilitet?”. I denna fråga används 
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informationen från årsredovisningarna i form av nyckeltalen, som samlades in både 

för år 2016 och år 2017. Insamlingen gjordes för att en jämförelse mellan åren skulle 

kunna göras. De oberoende variablerna, omsättning, resultatförändring, soliditet samt 

utdelning per aktie, kodades med -1, 0 samt 1. Om företagen presenterade bättre 

värden än föregående år så skrev vi ett (1), om företaget inte presenterade en 

förändring skrev vi en nolla (0) och om företaget presenterade ett sämre värde än 

föregående år så skrev vi (-1) . Ettan representerar en bra nyhet, nollan presenterar 

att ingen förändring har skett och den negativa ettan presenterar en dålig nyhet. 

Denna indelning gjordes för att kunna besvara forskningsfråga tre, alltså om vi kunde 

urskilja att en viss typ av nyhet (bra eller dålig) påverkades mer av publiceringen av 

årsredovisningen (Mackinlay, 1997: Basu, 1997: Yekini, Wisniewski & Millo, 2016).  

 

3.7 Analys och tolkning 

Studiens analys och tolkning gjordes i det statistiska programmet IBM SPSS, detta 

gjordes för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. Testerna som utgjorde 

denna studie var dels beskrivande i form av univariat analys, samt undersökande, av 

samband, genom bivariat analys i form av korstabeller (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhage, 2003). Studien hade som syfte att undersöka om ett samband mellan 

volatiliteten på en specifik aktiekurs och publiceringen av årsredovisningen finns, 

vilket de utvalda testerna och analyserna undersökte. För att få svar på första 

forskningsfrågan, ”hur reagerar marknaden i samband med publiceringen av 

årsredovisningen?”, användes univariat analys. Djurfeldt et al. (2003) menar att om 

endast en variabel ska undersökas är den beskrivande statistiken, univariat analys 

att föredra. För att sedan besvara den andra forskningsfrågan ”hur påverkas olika 

typer av bolag av årsredovisningarnas publicering?”, så skapades korstabeller med 

pearson chi-square test. Djurfeldt et al. (2003) beskriver korstabellen som ett bra 

verktyg för att pedagogiskt sätt beskriva statistik i en rapport, samt ett dominerande 

verktyg när det gäller att hantera kvalitativa beroende variabler. Denna analys är 

tillämplig för studien eftersom korstabellen undersöker om det finns ett samband 

mellan variablerna samt att pearson chi-square undersöker om det finns en 

signifikansnivå mellan variablerna. Den tredje forskningsfrågan som lyder ”hur 

påverkar olika information, i form av bra och dåliga nyheter, aktiekursens volatilitet?”, 

denna fråga besvarades genom att göra korstabeller och chi-sqare test. Korstabellen 



 

 

 
 

  23 

 

 

visar om det finns potentiella signifikanta skillnader mellan de undersökta variablerna, 

vilket i detta fall var studiens nyckeltal (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhage, 2003). De 

statistiska körningarna som presenteras ovan utgör studiens empiri och ligger till 

grund för studiens analys och diskussion. Resultatet kommer att analyseras utifrån 

konfidensnivå 90 %, 95 % och 99 %.  

 

 

3.8 Metod kritik  

3.8.1 Generell kritik mot metoden  

Denna studie har valt att ta inspiration från eventstudier, vilket enligt Fama (1991) är 

ett effektivt sätt att fånga marknadens reaktion. Under arbetets gång så insåg vi att 

det finns många olika faktorer som kan påverka marknaden och att det är svårt att 

urskilja om det är just det vi mäter som ger reaktionen. Detta är i likhet med den kritik 

som tidigare har riktats mot eventstudier och som menar att allt, förutom eventet (de 

vi undersöker) inte är konstant och att det då finns andra händelser som kan påverka 

aktiekursen under eventtiden (McWilliams, Siegel & Teoh, 1999). I denna studie, i 

likhet med eventstudier, så tas inte andra händelser förutom eventet i beaktan. I vårt 

fall tas reaktionen på publiceringen av årsredovisningen i beaktan och allt annat 

bortses ifrån. För att minimera risken att det var andra faktorer som fick marknaden 

att reagera så valde denna studie att mäta reaktionen (eventet) på dagen för 

publiceringen av årsredovisningen, samt en dag efter. Detta val av tidsperiod stärks 

av Kothari och Warner (2007), som menar att kortsiktiga eventstudier är mer pålitliga.  

 

3.8.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Reliabilitet är ett begrepp som beskriver tillförlitligheten hos en mätning eller studie 

(Bryman & Bell, 2017). För att studien ska uppnå en hög reliabilitet, ska forskare med 

samma metod och syfte i sin undersökning, med ett liknande stickprov, kunna 

komma fram till samma resultat förutsatt att populationen är densamma (Bryman & 

Bell, 2017). Denna studie har noggrant presenterat tillvägagångsättet som har 

använts, från presenterandet av den teoretiska referensramen som grundar sig på 

relevanta ämnen, till beskrivning av syftet, metod, datainsamling och analys. 
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Noggrannheten i presenterandet av denna studie, gör att det är möjligt att göra en 

replika.  

 

Validitet handlar om att studien undersöker det som den är avsedd att undersöka 

(Bryman & Bell, 2017). Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) innebär 

validitet att studien ska lyckas föra över den teoretiska referensramen till 

mätningsbara forskningsfrågor som speglar undersökningen och ger meningsfulla 

svar. Vi har i denna studie tagit hänsyn till validitet genom att utifrån vår teoretiska 

referensram byggt upp forskningsfrågor, som vi med hjälp av eventstudier försökt att 

svara på. Vi har med andra ord med omsorg valt ut vilka teorier som denna studie 

grundar sig i, tagit inspiration från eventstudier för att på så korrekt vi som möjligt 

svara på våra forskningsfrågor.  

 

Denna studie har i likhet med Bryman och Bell (2017) valt att inte begränsa urvalet 

geografiskt. Detta för att bättre kunna beskriva och generalisera de resultat som vi får 

fram. Om en studie begränsar sig geografiskt, leder det till att de generaliseringar 

som kan göras endast representerar den geografiskplatsens resultat. Med 

generaliserbarhet menas att data från en utfärdad studie och sedan återfinna samma 

resultat vid en annan liknande studie, med ett annat liknande, stickprov (ibid). För att 

uppnå detta har vi i vår studie inte begränsat oss efter ett geografiskt område utan 

valt ut olika branscher som är publicerade på den svenska börsen, Nasdaq 

Stockholm. 

 

3.8.3 Etiska utgångspunkter  

Bryman och Bell (2017) belyser fyra forskningsetiska principer inom området 

samhällsvetenskap. Den första principen är informationskravet, vilket kortfattat 

handlar om att forskaren tydligt ska beskriva vad undersökningen handlar om för alla 

individer som är delaktiga. Samt att forskaren klart och tydligt beskriver att det är 

frivilligt att delta samt att de har rätt att avbryta medverkan. Den andra principen är 

samtyckesprincipen, vilket innebär att forskaren måste inhämta samtycke från de 

individer som ska delta i undersökningen. Den tredje principen handlar om att alla 

som ska bearbeta etisk känslig information i samband med studien, ska omfattas av 

tystnadsplikt och denna princip är konfidentiell. Den fjärde och sista principen är 
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nyttjandekravet som beskriver att all information som har samlats in, endast får 

användas i forskningsmässiga ändamål. Denna studie har använt sig av 

sekundärdata i form av årsredovisningar och aktiekurser. Med åtanke i principerna 

ovan så har vi varit noggranna med att referera till vart vi fått den presenterade 

informationen ifrån. Den information som denna studie har använt sig av är 

sekundärdata i form av årsredovisningar och aktiekursen. Syftet med dessa 

publikationer är att finnas tillgängliga för allmänheten. Vi har inte ändrat 

informationen som är publicerad för vår egen vinning eller förvrängt namn och siffror. 

Vi har med största respekt skrivit ner och bearbetat offentlig information från 82 

stycken olika bolag.  
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4. Empiri och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras den gjorda studiens resultat. Först 

presenteras om marknadens reagerar vid publiceringen av årsredovisningen samt 

vilka aspekter som kan vara till grund för den möjliga påverkan. Dessa aspekter 

analyseras genom nyckeltal och presenteras i form av diagram. 

 

4.1 Marknadens reaktion vid publiceringen av årsredovisningen  
Resultatet från studien visar att marknaden tenderar att reagera på publiceringen av 

årsredovisningen, detta oavsett bra eller dåliga nyheter. Reaktionen visualiseras i 

figur 3. Utifrån studiens undersökta bolag är det 37 % som reagerar på när 

årsredovisningen publiceras, det vill säga dessa bolag har en påverkan på 

aktiekursen jämfört med medelkursen, som är högre än förväntningsvärdet. I likhet 

med tidigare studier (May 1971; Kiger 1972) kan det även i denna studie antas att 

publiceringen av finansiella rapporter bidrar till ny information på marknaden som 

intressenter tar till sig och reagerar på. Att marknaden reagerar på den finansiella 

rapporteringen som släpps, skulle kunna bero på resultatet i rapporten, detta i sin tur 

förser marknaden med användbar information. Detta ligger i linje med antagandet av 

Degeorge, Patel och Zeckhauser (1999) om att resultatet är en viktig post. Även 

resultatet i denna studie indikerar på att detta och finner att den så kallade onormala 

avkastningen framkommer den första dagen efter publiceringen av de finansiella 

rapporterna (May 1971; Kiger 1972). 

 

Figur 3 - Andel bolag där aktiekursen påverkas i samband publicering av 
årsredovisning 
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4.2 Marknaden 60 dagar efter publiceringen av årsredovisningen 

I likhet med Bernard och Thomas (1990) så indikerar denna studie att när 

publiceringen av offentlig information görs så fortsätter riktningen på reaktionen i 

omkring en månad. I figur 4 illustreras påverkan respektive inte påverkan på de 

undersökta bolagen 60 dagar efter släppet av årsredovisningen. Studien presenterar 

att av undersökningsfallen som visar efter 60 dagar där 39 % av aktierna reagerar 

och 61 % av aktierna reagerar inte. Detta indikerar att post–earnings-announcement 

(Bernard & Thomas 1990) drift kan stämma. I figur 3 så illustreras att 37 % påverkas 

av årsredovisningen och 63 % inte påverkas. Vilket indikerar att riktningen för de 

aktier som reagerade på publiceringen av årsredovisningen fortsätter att reagera, 

samtidigt som de aktier som inte reagerade också fortsätter i samma riktning.  

 

 
Figur 4 - 60 dagar efter publiceringen av årsredovisningen 
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4.3 Kontrollvariabler  
Under kontrollvariabler presenteras och analyseras aktielistor (CAP) och medelkurs 

för 2017, som är studiens val av kontrollvariabler.  

4.3.1 Aktielistor  

De olika storlekarna på företagen är indelade i så kallade “CAP”, alltså aktielistor, 

vilket betyder att de har olika börsvärden som innefattar Small, Mid och Large. Även 

utvecklingsföretag som Spotlight, NGM som förespråkar fri handel och effektivitet och 

till sist First North som är nordiska bolag med mindre omfattande krav regler. I figur 5 

illustreras samtliga bolags CAP och hur många av bolagen som har påverkats 

respektive inte påverkats av årsredovisningens publicering. I Mid och Large-cap 

bolagen har störst grad av ”inte påverkats” av publiceringen av årsredovisningen 

påträffats, medan i First north, Spotlight och NGM har en större procentuell andel 

”påverkats”. Eftersom Mid och Large-cap bolagen har krav att upprätta och publicera 

kvartalsrapporter, så kan det antas att informationen som släpps i årsredovisningen 

redan finns på marknaden. Intressenterna har redan sett tre-fyra stycken 

kvartalsrapporter och kan se vad årsredovisningen kommer innehålla och har på så 

sett anpassat informationen i förväg och lika så investeringarna. I NGM, Spotlight och 

First North presenteras oftast bara en årsredovisning och därför blir då den 

procentuella ökningen större i och med att intressenterna inte har samma 

bakgrundsinformation som Mid och Large-cap. Detta kan sammanfattas i enlighet 

med Fama (1970) som uttrycker att ny information ger en påverkan på marknaden, 

desto mer information om bolagets verksamhet och lönsamhet intressenterna får 

tillhanda innan publiceringen av årsredovisningen, desto mindre förändringar i 

aktiekursen blir det. Resultatet från denna studien såg även att sju stycken bolag har 

påverkats i Large-cap, vilket kan tyda på att förväntningarna inte uppnåddes av olika 

anledningar och investerare sålde av aktier, eller också köpte aktier vid publicering 

tillfället.  
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Figur 5 - CAP-tillhörighet och bolagens påverkan av publiceringen av 
årsredovisningen 

 

Enligt Pearson Chi-Square test så är p-värdet =0,08 (se tabell 3) vilket innebär att 

skillnaderna mellan bolagstyperna är statistiskt signifikanta enligt lägsta 

signifikansnivån (p ≤ 0,1). Resultatet visar därmed att de bolag som omfattas av 

mindre omfattande regelverk verkar påverkas i större utsträckning av publiceringen 

av årsredovisningen.  

 

Tabell 3 - Chi-Square Test för aktielistorna 
Chi-Square Test 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-
Square 

9,761a 5 0,08 

Likelihood 
Ratio 

10,748 5 0,057 

Linear-by-
Linear 
Association 

5,842 1 0,016 

N of Valid 
Cases 

82     

 

 

4.3.2 Bolagens aktier kategoriseras utifrån aktiens pris 

I likhet med Lobo och Song (1989) kan en prisförändring av aktiepriset indikeras i 

samband med publiceringen av årsredovisningen. I figur 6 illustreras medelkursen för 

2017, i jämförelse med hur aktiekursen har påverkats eller inte påverkats av 

publiceringen av årsredovisningen. Det som kan avläsas är att olika prisklasser 

påverkas i olika utsträckning av årsredovisningens publicering. Denna studie 

resulterar i att fördelningen av antalet aktier i respektive prisklass är jämn (indelat 

utifrån kvartiler). Ett lågt pris på aktiekursen resulterar i att fler investerare kan tänka 
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sig att köpa aktie, vilket kan förklara att aktierna med priset mellan 0-8 kr påverkades 

mer än de andra priserna på aktierna, som tillexempel priserna mellan 45-122kr som 

påverkades bara 10 %. 

 

 

Figur 6 - Aktiens medelkurs kontra påverkat eller inte påverkat vid publicering av 
årsredovisningen. 

 

Enligt Pearson Chi-Square test (visas i tabell 4) är skillnaderna som identifierats 

utifrån aktiens pris signifikanta (p=0,018). Bolag vars aktier som har ett pris mellan 0-

8 kr är också de som reagerar i högst utsträckning på när årsredovisningens släpps. 

55 % av dessa bolag visar en påverkan av aktiekursen i samband med publiceringen 

(i jämförelse med alla = 37 %).  

Tabell 4 - Chi-square Test för medelkursen 

Chi-Square Test 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-
Square 

10,037a 3 0,018 

Likelihood 
Ratio 

11,391 3 0,010 

Linear-by-
Linear 

Association 

2,787 1 0,095 

N of Valid 
Cases 

82     
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4.4 Nyckeltal 
Under nyckeltal presenteras och analyseras omsättning, resultat, soliditet och 

utdelning. Detta är nyckeltal från årsredovisningen som studien valt att undersöka.  

 

4.4.1 Omsättning 

I figur 7 så visualiseras nyckeltalet Omsättning för samtliga bolag denna studie 

undersökt. Figuren visar hur många av samtliga bolag som har en negativ förändring, 

en positiv förändring samt ingen förändring. Figur 7 illustrerar att 61 % av de 

undersökta bolagen visar en omsättningsökning mellan 2016 och 2017, en 

omsättningsminskning i 23 % av bolagen samt att 16 % inte har en förändring. 

 

Figur 7 - Information från årsredovisningen - Omsättningsförändring 
 
 

 

För att se om olika information i årsredovisningen angående omsättning 

påverkar eller inte påverkar aktiekursen, gjordes en korstabellsanalys, se tabell 

5. Denna analys beskriver hur många av dessa bolag som har påverkats av de 

bra och dåliga nyheterna, vilket i detta fall är negativ respektive positiv 

förändring i omsättningen. Korstabellen beskriver att av de 19 stycken bolag 

som har en negativ omsättningsförändring, så har 47 % av dessa påverkats av 

informationen. Av de antal bolag som har en positiv förändring, 50 stycken, så 

har 40 % av dessa påverkats av informationen.  
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Tabell 5 - Korstabell för omsättning 

 

  Korstabell Kursen har:     

  
    

Inte 
påverkats 

Påverkats Totalt 

  Negativ förändring Antal 10 9 19 

    % 52,6% 47,4% 100,0% 

Omsättnings-
förändring 

Ej förändrat Antal 12 1 13 

    % 92,3% 7,7% 100,0% 

  Positiv förändring Antal 30 20 50 

    % 60,0% 40,0% 100,0% 

  Totalt Antal 52 30 30 

    % 63,4% 36,6% 100,0% 

 

 

För att undersöka om skillnaderna är signifikanta så gjordes ett Pearson Chi-

square test (se tabell 6). Testet visar ett p-värde där p=0,053. Detta innebär att 

resultatet, med 95 % säkerhet inte beror på slumpen utan det verkar istället 

finnas ett samband mellan informationen om omsättningsförändring och 

påverkan av aktiekursen. 

 

Tabell 6 – Chi-Square Test för omsättning 
Chi-Square Test 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 
(2-sided) 

Pearson Chi-
Square 

5,881a 2 0,053 

Likelihood 
Ratio 

7,062 2 0,029 

Linear-by-
Linear 
Association 

0,009 1 0,926 

N of Valid 

Cases 

82     

 

 

4.4.2 Årets resultat 

I likhet med tidigare studier (Basu 1997; MacKinlay 1997; Yekini, Wisniewski & Millo 

2016), så delar denna studie in informationen i årsredovisningen i bra eller dåliga 

nyheter. Figur 8 illustrerar att det är fler företag som visar en positiv förändring av 

resultatet (54 %) jämfört med de som visar en negativ förändring (44 %). 
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Figur 8 - Resultatförändring i bolagen mellan 2016 och 2017 

 

För att se om skillnader i information om resultatet påverkade eller inte påverkade 

aktiekursen så gjordes en korstabellsanalys. Detta illustreras i tabell 7. Korstabellen 

visar att av de 36 stycken bolag som fick information om en negativ förändring, så 

påverkades 39 % av dessa. Av de 44 bolag som hade en positiv förändring så 

påverkades 36 % av dessa. Med andra ord, inga stora skillnader vad gäller 

påverkat/inte påverkat aktiekursen kan identifieras vad gäller positiv och negativ 

information om resultatet. 

Tabell 7 – Korstabell för resultat. 

 

  Korstabell Kursen har:     

      Inte påverkats Påverkats Totalt 

  Negativ 
förändring 

Antal 22 14 36 

    % 61,1% 38,9% 100,0% 

Resultat-
förändring 

Ej förändrat Antal 2 0 2 

    % 100,0% 0,0% 100,0% 

  Positiv 
förändring 

Antal 28 16 44 

    % 63,6% 36,4% 100,0% 

  Totalt Antal 52 30 82 

    % 63,4% 36,6% 100,0% 

 
 
 

Pearson Chi-Square (tabell 8) visar vidare att skillnaderna inte är statistiskt 

signifikanta (p=0,539).  
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Tabell 8 – Chi-Square test för resultat 

 
Chi-Square Test 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 
(2-sided) 

Pearson Chi-
Square 

1,237a 2 0,539 

Likelihood 
Ratio 

1,904 2 0,386 

Linear-by-
Linear 
Association 

0,046 1 0,830 

N of Valid 
Cases 

82     

 

 

 

4.4.3 Soliditet 

Figur 9 illustrerar förändring av soliditeten 2016/2017. Figuren visar att 37 % av 

bolagen som denna studie har undersökt presenterar en positiv förändring av 

soliditeten, vilket är en bra nyhet. En negativ förändring presenteras av 47 % av de 

undersökta bolagen, det vill säga en negativ nyhet. Slutligen visar figur 9 att 16 % av 

bolagen hade oförändrad soliditeten mellan 2016 och 2017.  

 

 

Figur 9 - Förändring av soliditeten i bolagen. 

 

För att undersöka hur informationen av soliditeten påverkade eller inte påverkade 

aktiekursen så gjordes även här en korstabellsanalys. Korstabellen visar att av de 39 

bolag med en negativ förändring så påverkades 31 %. I de bolag som fick besked om 

positiv förändring, 30 stycken, påverkades 53 %. Detta stämmer bra överens med 

tidigare forskning (Basu 1997; MacKinlay 1997; Yekini, Wisniewski & Millo 2016) som 
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säger att den största reaktionen brukar visa sig vid bra nyheter. Detta kan förklaras 

genom att bra nyheter bättre förklarar reaktionen på marknaden, än de dåliga 

nyheterna. I denna studie indikerar resultatet att marknadens reaktion bättre förklaras 

genom en positiv förändring av soliditeten, än en negativ förändring av soliditeten. 

Detta illustreras nedan i tabell 9.  

 

Tabell 9 - Korstabell för soliditeten 

 

  Korstabell Kursen har:     

      Inte påverkats Påverkats Totalt 

  Negativ 
förändring 

Antal 27 12 39 

    % 69,2% 30,8% 100,0% 

Soliditets-
förändring 

Ej förändrat Antal 11 2 13 

    % 84,6% 15,4% 100,0% 

  Positiv 
förändring 

Antal 14 16 30 

    % 46,7% 53,3% 100,0% 

  Totalt Antal 52 30 82 

    % 63,4% 36,6% 100,0% 

 

I tabell 10 presenteras ett Pearson Chi-Square Test som gjordes för att undersöka 

om resultatet är signifikant. Testet presenterar att p=0,035 vilket innebär att resultatet 

är statistiskt signifikant utifrån en 95 % konfidensnivå.  

 

Tabell 10 – Chi-Square test för soliditeten 
Chi-Square Test 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-
Square 

6,714a 2 0,035 

Likelihood 
Ratio 

6,938 2 0,031 

Linear-by-
Linear 
Association 

3,329 1 0,068 

N of Valid 
Cases 

82     

 

 

4.4.4 Utdelning per aktie  

Slutligen undersöktes om information om utdelning verkar ha någon betydelse för 

volatiliteten på aktien (figur 10). I 29 % har informationen om utdelning varit positiv, i 

22 % har informationen varit negativ och i 49 % har utdelningen inte förändrats från 

år 2016 till år 2017.  



 

 

 
 

  36 

 

 

  

 

Figur 10 - Information om utdelning 2017/2016 

 

För att återigen se hur olika information i årsredovisningen, nu angående utdelning 

per aktie, påverkar aktiekursen så görs en korstabellsanalys. Korstabellen illustreras i 

tabell 11. Tabellen visar att antal bolag med negativ förändring uppgick till 18 stycken 

och av dessa påverkades 22 %. De bolag som hade en positiv förändring uppgick till 

24 stycken och av dessa påverkades 37,5 %. I 40 bolag var utdelningen oförändrad 

jämfört med föregående år, av dessa bolag påverkades 42,5 % av denna 

information. Resultatet stämmer relativt väl överens med teorin att största reaktionen 

på aktiekursen är vid utgivandet av bra nyheter, än vid dåliga nyheter.  

 

Tabell 11 - Korstabell för utdelning 
 

  Korstabell Kursen har:     

      Inte påverkats Påverkats Totalt 

  Negativ 
förändring 

Antal 14 4 18 

    % 77,8% 22,2% 100,0% 

Utdelning/aktie-
förändring 

Ej förändrat Antal 23 17 40 

    % 57,5% 42,5% 100,0% 

  Positiv 
förändring 

Antal 15 9 24 

    % 62,5% 37,5% 100,0% 

  Totalt Antal 52 30 82 

    % 63,4% 36,6% 100,0% 
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För att undersöka om ovanstående skillnader är signifikanta görs ett Pearson Chi-

Square test. Chi-Square testet räknade fram ett värde på p=0,158, vilket inte är 

statistiskt signifikant och studien kan därför inte säga att detta nyckeltal generellt 

påverkar aktiekursen (se tabell 12).  

 

 
Tabell 12 – Chi-Square test för utdelning 

Chi-Square Test 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-
Square 

3,694a 2 0,158 

Likelihood 
Ratio 

3,967 2 0,138 

Linear-by-
Linear 

Association 

0,921 1 0,337 

N of Valid 
Cases 

82     
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4.5 Sammanfattning av empirin 

Sammanfattningsvis visar denna studie på att i 37% av fallen, så reagerar 

marknaden vid publiceringen av årsredovisningen från publiceringsdagen och en dag 

framåt (+1). Med åtanke av Bernard och Thomas (1990) studie, så gjorde även 

denna studie en kontroll av 60 dagar efter publiceringen av årsredovisningen för att 

studera om riktningen på marknadens reaktion fortsatte, vilket resultatet, i likhet med 

tidigare forskning, visar att den gjorde.  

Kontrollvariablerna, aktielistor och medelkurs (i kronor), visar att de bolag som 

omfattas av mindre omfattande regelverk, påverkas i större utsträckning av 

publiceringen av årsredovisningen. När de kommer till medelkursen så finner denna 

studie att de aktier som ligger mellan 0-8 kronor, påverkas i störst utsträckning av 

publiceringen av årsredovisningen. För att se om olika typer av information i 

årsredovisningen påverkar eller inte påverkar aktiekursen så undersöktes nyckeltalen 

omsättning, resultat, soliditet samt utdelning per aktie. Studien fann att omsättning 

och soliditet påverkades i större grad om det presenterades bra nyheter i 

årsredovisningen, vilket stämmer överens med Basu (1997) som beskriver att bra 

nyheter påverkar marknaden till en större utsträckning än dåliga nyheter. För övriga 

nyckeltal så kunde inga skillnader identifieras utifrån bra och dåliga nyheter.  
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5. Diskussion och Slutsats 

Årsredovisningens påverkan på aktiekursen vid offentlighetsdatumet 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan 

volatiliteten på den specifika aktiekursen och publiceringen av årsredovisningen. 

Detta gjordes genom att mäta den omedelbara reaktionen på den svenska 

aktiemarknaden vid publiceringen av årsredovisningen. Samt att se ifall innehållet i 

årsredovisningen kunde förklara reaktionen. 

Resultatet av studien visar att marknaden reagerar på publiceringen av 

årsredovisningarna. Detta kan vi hävda då det förekommer en förändring av 

aktiekursen som är mer än 3,22 % eller mindre än -3,22 % mellan 

publiceringsdatumet och en dag efter (+1) publiceringen. I denna studie har 37 % av 

undersökningsfallen förändrats med mer eller mindre än 3,22%, i samband med 

publiceringen av årsredovisningen och jämfört med aktiekursen dagen före 

publiceringen. Att en aktiekurs förändras med 3,22% på ett dygn är markant för 

studien och även för marknaden. Om studien hypotetiskt sett hade haft ett lägre 

medelvärde än 3,22 % hade antalet bolag som påverkats varit betydligt fler, då 

medelvärdet är högt med tanke på den korta intervallen på 24 timmar. I åtanke med 

informationen ovan, poängterar vi att resultatet är högt ur ett helhetsperspektiv. 

Tillvägagångsättet i så kallade eventstudier, som även denna studie använt sig av, 

avser att försöka minimera risken att andra faktorer än de oberoende variablerna 

påverkar, vilket i detta fall utgörs av olika information i årsredovisning och dess 

påverkan på aktiekursen. Studien minimerade risken för att andra faktorer skulle 

påverka resultatet genom att ha en eventperiod på ett dygn. Att studien har fått ett så 

markant resultat, menar vi, bevisar att under just dessa 24 timmar från att 

årsredovisningen släpps så förändras aktiekurserna i snitt mer än vanligt på 

marknaden.  

 

Volatilitet beroende på bolagstyp och storlek 

Utifrån studiens resultat kan vi se att det finns en skillnad i aktielistornas påverkan på 

publiceringen av årsredovisningen. NGM, Spotlight och First North är de aktielistor 

som har den största procentuella påverkan. Anledningen till att dessa aktielistor 

påverkas i större utsträckning än andra, tror vi beror på att de inte har ett lika 
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omfattande regelverk. Exempelvis har Large – och Mid-Cap krav att publicera 

kvartalsrapporter, vilket leder till att den information som publiceras i 

årsredovisningen, redan finns på marknaden. Till skillnad från NGM, Spotlight och 

First North som publicerar ny information i sin årsredovisning. Anledningen till den 

ökade volatiliteten i aktielistorna NGM, Spotlight och First North, i samband med 

publiceringen av årsredovisningen, beror enligt oss på att årsredovisningen är den 

enda finansiella informationen som marknaden och intressenterna kan ta del av. Till 

skillnad från Large- och Mid- Cap där volatiliteten i samband med publiceringen av 

årsredovisningen, är lägre, eftersom marknaden och intressenterna mer kontinuerligt 

nås av finansiell information.  

 

Ett annat resultat som studien kommit fram till är att, aktier som ligger mellan 0-8 kr 

är mer benägna att reagera på publiceringen av årsredovisningen. Anledningen till 

detta, beror enligt oss på att, aktier med ett lägre pris har större 

investeringsbenägenhet. Generellt sätt har aktier med ett lägre pris större volatilitet, 

den stora volatiliteten kan leda till att den procentuella avkastningen kan bli större.  

När årsredovisningen publiceras så är intressenter mer benägna att köpa en aktie till 

ett lägre pris, eftersom de kan köpa en större andel i bolaget i hopp om att få en hög 

avkastning.  

 

Nyckeltal som verkar kunna förklara volatiliteten 

Utifrån de två kontrollvariablerna och de fyra oberoende variablerna (nyckeltalen) 

som undersöktes så var fyra variabler statistiskt signifikanta utifrån minst 10 % nivån 

nämligen aktielistor (p=0,08), medelkurs (p=0,018), omsättning (p=0,053) och 

soliditet (p=0,035). De två fall som inte visade på signifikanta skillnader ger inte 

möjligheten att dra generella slutsatser, till skillnad från de fyra fall som hade 

signifikanta resultat.  

 

Vid kategoriseringen av bra och dåliga nyheter så framkommer det i studien att vid 

de fall nyheterna var bra, tenderar antalet företag som påverkats av denna 

information vara fler jämfört med då dåliga nyheter presenteras. Vi anser att detta 

indikerar att marknaden reagerar starkare vid bra nyheter än vid dåliga nyheter.  



 

 

 
 

  41 

 

 

 

Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan volatiliteten på den 

specifika aktiekursen och publiceringen av årsredovisningen. Detta gjordes genom 

tre forskningsfrågor som lyder, ” Hur reagerar marknaden i samband med publicering 

av årsredovisningen?”, ” Hur påverkar olika information, i form av bra eller dåliga 

nyheter, aktiekursens volatilitet?” samt ” Hur påverkas olika typer av bolag av 

årsredovisningens publicering?”. De slutsatser som denna studie har resulterat i är:  

 

• 37 % av bolagen reagerade på publiceringen av årsredovisningen samt att 

riktningen på reaktionen fortsatte i 60 dagar. 

• Den procentuella andelen som har påverkats av årsredovisningen, tenderar att 

vara de bolag (i de aktielistor) som inte omfattas av en så omfattande 

lagstiftning, samt de bolag som har ett pris mellan 0-8 kr.  

• När informationen i årsredovisningen, består av bra nyheter, tenderar 

reaktionen på publiceringen av årsredovisningen vara större.  

 

 

 

 

5.2 Vidare studier 
Denna studie vill bidra med förståelse för vad som får marknaden att reagera, detta 

gjorde vi genom att studera marknadens reaktion i samband med publiceringen av 

årsredovisningen, samt om informationen i årsredovisningen kan förklara reaktionen.  

För vidare studier vore det intressant att undersöka ett större antal bolag, detta för att 

få en större grad av signifikanta skillnader. En tanke som slog oss under uppsatsens 

process, var att det skulle vara intressant att intervjua ett tiotal investerare, för att se 

vilken information i årsredovisningen som de är intresserade av. Utifrån det 

resultatet, välja vilka nyckeltal och liknande som vi skulle undersöka i 

årsredovisningen.  
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Bilaga 1 
Nyckeltal från årsredovisningen Årets resultat Dagen Före Dagen Dagen Efter 60 dagar efter - + - +

FÖRETAG Namn CAP Omsättning Soliditet

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 2016 2017 +/- -3,22% 3,22% -11,71% 12,45%

Företag 1 Abelco NGM 32 43,9 + 0,00% 0,00% o 71,20% 34,56% - -9,33 -2,66 + 2018-06-15 0,286 0,081 0,079 0,074 0,074 9,70% -6,33% p -6,33% 0,88% -6,33% i -6,33% 0,10%

Företag 2 Bure Equity MID 1626 1345 - 11,80% 16,60% + 97,67% 97,88% + 1173,00 834,10 - 2018-02-22 101,698 98 96,7 96,2 96,8 1,60% -0,52% i -0,52% 1,81% 0,10% i -5,59% 13,12%

Företag 3 Creades MID 0 0 o 57,90% 71,50% + 94,16% 94,55% + 307,00 244,00 - 2018-01-30 283,089 334 340 343 321 1,76% 0,88% i -2,13% 0,67% -5,59% i -3,58% 9,32%

Företag 4 Eastnine MID 0 0 o 18,20% 31,60% + 99,29% 99,57% + 126,50 162,30 + 2018-02-16 71,595 82,5 84,6 82,8 95,7 0,90% -2,13% i -0,98% 4,66% 13,12% p -3,72% 4,64%

Företag 5 Havsfrun SMALL 0 0 o -275,30% -1374% + 92,39% 98,38% + -6,60 -1,32 + 2018-02-19 19,49 19,3 19,3 19,65 18,61 0,98% 1,81% i -4,70% 3,44% -3,58% i -8,52% 11,45%

Företag 6 Industrivärden A LARGE 0 0 o 13,80% 15,30% + 85,89% 88,48% + 16451,00 15555,00 - 2018-02-08 208,541 212,2 204,4 202,4 196,8 0,87% -0,98% i -11,67% 1,94% -3,72% i -3,57% 1,47%

Företag 7 Investor A LARGE 0 0 o 25,00% 20,70% - 81,13% 82,32% + 33665,00 44318,00 + 2018-01-23 379,388 385,8 389,8 392,4 356,6 0,86% 0,67% i -0,86% 2,17% -8,52% i -5,10% 3,88%

Företag 8 Karolinska SMALL 5,36 2,45 - 0,00% 0% o 3,40% 40,27% + -218,90 179,60 + 2018-02-15 5,642 5,5 5,58 5,84 6,1 3,95% 4,66% p -3,49% 0,31% 9,32% i -5,06% 2,17%

Företag 9 Kinnevik A LARGE 0 0 o -63,60% 11,10% + 97,46% 96,81% - -3459,00 20359,00 + 2018-02-09 274,454 304 291 301 304,5 1,58% 3,44% p -4,24% 1,85% 4,64% i -16,94% 2,00%

Företag 10 Latour LARGE 8344 9930 + 34,80% 51,50% + 80,34% 74,10% - 3673,00 2793,00 - 2018-02-15 99,542 96,9 96,55 96,55 93,1 1,02% 0,00% i -1,11% 1,57% -3,57% i -11,63% 2,27%

Företag 11 Lifco LARGE 8987 10030 + 35,00% 33,50% - 46,98% 45,49% - 908,00 1084,00 + 2018-02-15 264,539 304 310 316 345,5 1,47% 1,94% i -9,80% 1,39% 11,45% i -14,41% 29,57%

Företag 12 Loudspring FIRST NORTH 3,77 0,28 - 0,00% 0% o 89,36% 91,32% + -10,80 -14,90 + 2018-03-28 26,869 17 14,9 14,2 14,14 3,10% -4,70% p -7,14% 3,15% -5,10% i -7,22% 13,71%

Företag 13 Lundbergsföretagen LARGE 19357 20404 + 5,67% 11,10% + 46,75% 48,46% + 12242,00 6682,00 - 2018-02-21 312,943 310,75 311 317,75 295,25 0,78% 2,17% i -2,43% 0,43% -5,06% i -6,37% 33,10%

Företag 14 MedCap SMALL 828,3 859,4 + 0,00% 0% o 48,40% 51,90% + 19,50 0,07 - 2018-02-23 34,351 64,2 68,2 67 69,2 1,77% -1,76% i -0,58% 5,50% 1,47% i -9,03% 1,12%

Företag 15 Midway A SMALL 1670 1637 - 0,00% 0% o 34,74% 36,28% + -42,00 -18,00 + 2018-02-09 27,554 18 18 15,9 14,95 6,06% -11,67% p -1,34% 15,74% -16,94% p -6,67% 4,14%

Företag 16 NAXS Nordic SMALL 0 0 o 42,70% 0% - 99,88% 99,88% o 94,00 40,70 - 2018-01-30 49,769 48,7 50,4 50,4 50,4 1,25% 0,00% i -0,69% 1,35% 0,00% i -13,30% 20,85%

Företag 17 Pegroco FIRST NORTH 161472 324424 + 0,00% 0 o 70,80% 57,20% - 64865 -33501 - 2018-01-09 114,293 120 116 115 120,5 0,80% -0,86% i -3,69% 2,94% 3,88% i -6,63% 34,65%

Företag 18 Ratos A LARGE 25316 23138 - -127,60% 238,10% + 44,58% 45,59% + -500,00 268,00 + 2018-02-16 51,904 42,5 43 41,5 38 2,06% -3,49% i -2,59% 1,57% -11,63% p -4,26% 14,97%

Företag 19 Svolder A MID 739,5 664,7 - 4,76% 8,91% + 99,57% 93,46% - 67,60 135,40 + 2018-09-27 139,21 112 118 113 101 3,50% -4,24% p -0,53% 3,75% -14,41% p -15,60% 4,17%

Företag 20 Traction MID 0 0 o 7,94% 13,40% + 99,75% 99,79% + 400,70 304,40 - 2018-02-14 187,027 183 180 178 167 2,06% -1,11% i -4,18% 0,28% -7,22% i -10,11% 15,56%

Företag 21 Transferator A SPOTLIGHT 42,8 47 + 0,00% 0,00% o 53,01% 16,80% - 0,58 -12,70 - 2018-02-28 1,472 1,02 1,02 0,92 0,955 9,76% -9,80% p -7,25% 6,53% -6,37% i -13,06% 13,33%

Företag 22 Volati MID 3207 4356 + 20,50% 16,80% - 69,61% 47,23% - 3207,00 4356,00 + 2018-02-22 68,832 644 646 648 660 1,81% 0,31% i -1,72% 2,62% 2,17% i -19,05% 14,55%

Företag 23 Vostok Emerging FIRST NORTH 0 0 o 0,00% 0% o 99,41% 99,58% + 406,80 423,60 + 2018-03-07 1,81 2,15 2,16 2,2 1,965 1,70% 1,85% i -3,95% 0,27% -9,03% i -9,98% 6,26%

Företag 24 Vostok New MID 0 0 o 0,00% 0% o 94,80% 92,26% - 1200,00 1320,00 + 2018-02-14 67,52 65,4 70 71,1 71,4 1,73% 1,57% i -1,82% 6,90% 2,00% i -12,16% 7,69%

Företag 25 Öresund MID 0 0 o 18,50% 118% + 95,95% 95,21% - 1168,00 385,20 - 2018-01-19 145,761 144,4 144 146 134,4 1,20% 1,39% i -11,54% 2,42% -6,67% i -4,77% 5,45%

Företag 26 Avanza Large cap 919 985 + 78,10% 82,80% + 1,30% 1,23% - 399 379 - 2018-01-18 353,268 384 440 408,6 450 1,60% -7,14% p -1,89% 1,55% 2,27% i -2,12% 6,19%

Företag 27 Collector Large cap 1513 1933 + 0,00% 0,00% o 16,93% 13,76% - 405 517 + 2018-02-09 94,719 79,2 78,2 76,3 67,8 1,30% -2,43% i -0,62% 6,50% -13,30% p -6,26% 29,52%

Företag 28 Consensus Spotlight 32,6 57 + 0,00% 0,00% o 81,13% 65,41% - -2,22 8,19 + 2018-02-28 0,154 0,258 0,23 0,26 0,298 6,65% 13,04% p -0,53% 2,38% 29,57% p -10,46% 34,55%

Företag 29 DDM Holding First North 142,2 177,4 + 0,00% 0,00% o 31,00% 16,84% - 50,90 6,37 - 2018-02-28 44,122 45,7 44,5 45,9 50,6 2,60% 3,15% i -1,50% 0,52% 13,71% p -20,27% 7,38%

Företag 30 Dividend Swed NGH 58,7 49,3 - 0,00% 0,00% o 68,21% 91,39% + 7,7 -3,3 - 2018-03-27 8,226 3,3 3,47 3,45 3,24 58,00% -0,58% i -1,25% 8,50% -6,63% i -23,48% 13,96%

Företag 31 Frontoffice NGH 13,1 9,97 - 0,00% 0,00% o 76,46% 60,09% - 0,11 6,4 + 2018-04-27 3,463 2,35 2,35 2,36 2,25 5,16% 0,43% i -1,79% 4,11% -4,26% i -13,79%

Företag 32 FX International First North 0,08 0,19 + 0,00% 0,00% o 15,63% 64,89% + -1,27 -2,59 - 2017-03-31 5,506 5,45 5,45 5,75 4,6 6,34% 5,50% p -5,49% 2,00% -15,60% p -31,11%

Företag 33 Handelsbanken Large cap 40763 41674 + 59,30% 90,60% + 5,19% 5,12% - 16244 16099 - 2018-02-07 122,102 110,8 111,8 110,3 100,5 1,04% -1,34% i -3,41% 3,14% -10,11% i -6,63%

Företag 34 Hoist Finance Mid cap 2140 2365 + 25,20% 34,10% + 15,28% 14,32% - 417,1 452,8 + 2018-02-13 83,829 92,7 87,3 86,7 75,9 1,47% -0,69% i -7,46% 1,18% -13,06% p -61,73%

Företag 35 Intrum Large cap 6088 9434 + 44,70% 65,00% + 28,67% 33,11% + 1458 1501 + 2018-01-31 299,707 320,9 292,4 281,6 236,7 1,97% -3,69% p -5,83% 5,54% -19,05% p -20,69%

Företag 36 Mangold First North 104,2 138,6 + 19,70% 19,70% o 14,27% 16,98% + 5,4 11,8 + 2018-01-31 393,219 430 432 500 575 3,04% 15,74% p -1,76% 1,43% 33,10% p -1,58%

Företag 37 Nordea Bank Large cap 94201 96391 + 69,60% 90,50% + 5,26% 5,73% + 36568 29492 - 2018-01-25 105,356 100,75 96,56 97,86 86,92 1,16% 1,35% i 6,36% -9,98% i -1,41%

Företag 38 Resurs Holding Large cap 2797 3091 + 99,50% 61,00% - 20,46% 19,38% - 904,8 1080 + 2018-02-06 56,102 56,5 57,8 59,5 58,45 1,28% 2,94% i 5,28% 1,12% i -41,00%

Företag 39 SEB A Large cap 43771 45609 + 113,50% 76,70% - 5,38% 5,62% + 10618 16244 + 2018-01-31 102,343 99,24 99,54 101,1 87,44 0,90% 1,57% i 1,71% -12,16% p -6,31%

Företag 40 Swedbank Large cap 41635 42438 + 75,00% 74,80% - 6,02% 6,04% + 19539 19350 - 2018-02-06 212,806 197,05 194,8 202,1 185,5 1,01% 3,75% p -4,77% i -9,76%

Företag 41 TF bank Mi cap 44,08 511,6 + 40,30% 31,90% - 15,95% 12,03% - 1175 1515 + 2018-02-08 94,818 84,6 84,8 82,6 83 1,41% -2,59% i -2,12% i -0,20%

Företag 42 Trention Small cap 11,4 42,8 + 0,00% 0,00% o 98,35% 98,26% - -74,1 35,5 + 2018-01-31 52,907 58,2 58 58 60,4 1,18% 0,00% i 4,14% i -4,95%

Företag 43 Africa Oil Mid Cap 0 0 o 0,00% 0,00% o 97,07% 96,73% - 157,40 -36,70 - 2018-02-28 13,034 8,555 8,55 8,505 8,015 1,97% -0,53% i -6,26% i -18,24%

Företag 44 Blackpearl Mid Cap 715,5 957,6 + 0,00% 0,00% o 84,91% 72,64% - -130,70 108,60 + 2018-02-22 7,953 7,11 7,1 7,12 8,58 2,64% 0,28% i 20,85% p -2,60%

Företag 45 Concordi ma Small cap 1038 827,5 - 34,30% 0,00% - 50,45% 41,16% - 69,50 -660,20 - 2018-01-03 13,222 12,8 11,95 11,45 10,7 1,49% -4,18% p -10,46% i -3,20%

Företag 46 Cortus Energy First North 8,37 9,09 + 0,00% 0,00% o 65,61% 51,63% + -19,20 -21,90 - 2018-02-06 0,993 0,8 0,75 0,799 0,598 4,59% 6,53% p -20,27% p -2,64%

Företag 47 Crown Energy NGH 0 111,3 + 86,02% 79,73% - 86,02% 79,73% - -3,08 -63,30 - 2018-02-28 3,528 3,85 3,45 3,2 2,64 4,73% -7,25% p -23,48% p -12,00%

Företag 48 Dome Energy First North 42,6 84,2 + 0,00% 0,00% o -40,05% 21,71% + 63,20 135,80 + 2018-02-28 28,0143 28,7 29 28,5 25 4,78% -1,72% i -13,79% p -11,46%

Företag 49 EnQuest Mid Cap 6313 4963 - 0,00% 0,00% o 20,86% 15,10% - 1465,00 -481,20 - 2018-03-20 3,864 3,63 3,81 3,91 5,13 3,19% 2,62% i 34,65% p -7,14%

Företag 50 Igrene Spotlight 0 0 o 0,00% 0,00% o 90,46% 96,05% + -5,98 -5,94 - 2018-10-22 10,46 8,8 9 9 6,2 5,72% 0,00% i -31,11% p -36,12%

Företag 51 International P Mid Cap 1725 1661 - 0,00% 0,00% o 69,59% 52,05% - 185,80 -849,80 - 2018-02-26 32,033 35,65 36,75 36,85 42,25 7,91% 0,27% i 14,97% p -13,90%

Företag 52 Lundin Patrole Large Cap 10370 15656 + 0,00% 40,30% + -6,77% -6,34% + -3189,00 3381,00 + 2018-02-01 182,843 196,25 201,2 193,25 209,6 1,48% -3,95% p 4,17% i

Företag 53 Maha Energy First North 1,64 98 + 0,00% 0,00% o 96,30% 53,14% - -20,70 -33,80 - 2018-02-27 6,846 7,44 7,69 7,55 7,18 3,01% -1,82% i -6,63% i

Företag 54 Matra Petroleum First North 43,4 79,6 + 0,00% 0,00% o 31,90% 28,06% - -76,20 -56,80 + 2018-02-21 6,99 5,22 4,5 4,5 5,2 9,20% 0,00% i 15,56% p

Företag 55 Misen Energy First North 675,3 35,5 - 0,00% 0,00% o 78,90% -339,20% - -3,04 -573,30 - 2018-02-28 2,817 2,4 2,6 2,3 0,995 8,96% -11,54% p -61,73% p

Företag 56 ShaMaran First North 0 142,8 + 0,00% 0,00% o 42,61% 42,63% + -81,10 -92,80 - 2018-03-09 0,674 0,4395 0,45 0,4415 0,51 2,99% -1,89% i 13,33% p

Företag 57 Taurus Energy Spotlight 0 0,01 + 0,00% 0,00% o 93,63% 92,06% - -6,12 -6,23 - 2017-10-19 1,503 1,66 1,45 1,55 1,15 4,32% 6,90% p -20,69% p

Företag 58 Tehys Oil Mid Cap 776,9 962,8 + 147,60% 76,80% - 82,38% 93,38% + 24,10 267,10 + 2018-02-13 64,86 60,2 64,6 64,2 74 2,13% -0,62% i 14,55% p

Företag 59 AarhusKarlsh Large Cap 22166 26565 + 36,90% 34,50% - 44,09% 45,78% + 1003 1194 + 2018-02-05 103,938 119,08 117 119,83 124,33 0,93% 2,42% i 6,26% i

Företag 60 Agromino Small Cap 379 311,5 - 0,00% 0,00% o 67,39% 66,71% - -238,7 32,7 + 2018-02-28 19,704 19,3 19 18,9 18,7 2,15% -0,53% i -1,58% i

Företag 61 Axfood Large Cap 43355 45968 + 85,50% 100,40% + 39,07% 37,04% - 1473 1763 + 2018-02-06 143,45 155,4 145,45 147,7 143,4 0,97% 1,55% i -1,41% i

Företag 62 Bayn Europé First North 2,78 3,86 + 0,00% 0,00% o 53,85% 37,02% - -6,92 -10,0 - 2018-02-23 2,592 2,02 2 1,97 1,18 4,40% -1,50% i -41,00% p

Företag 63 Cloetta Mid Cap 5852 5784 - -112,40% -442,60% - 45,45% 41,27% - -191,0 -97,0 + 2018-01-26 31,408 30,92 33,6 33,18 31,48 1,93% -1,25% i -6,31% i

Företag 64 DalsSirap Mejeri Spotlight 13,6 24,0 + 0,00% 0,00% o 45,31% 53,30% + -3,84 -4,39 - 2018-02-28 9,826 6,25 6,15 6,55 5,55 3,78% 6,50% p -9,76% i

Företag 65 Ica Gruppen Large Cap 103655 106455 + 61,90% 53,60% - 39,00% 41,05% + 3413 4130 + 2018-02-08 305,639 300,4 296 290,7 295,4 0,94% -1,79% i -0,20% i

Företag 66 Kopparbergs NGM 1979 1945 - 55,80% 70,70% + 40,61% 43,82% + 218,1 172 - 2018-04-27 223,47 211 210 215 199,6 1,89% 2,38% i -4,95% i

Företag 67 Net trading NGM 11,3 36,1 + 0,00% 0,00% o 87,77% 85,56% - -2,96 -5,13 - 2018-02-26 3,253 5,24 4,55 4,3 3,72 9,62% -5,49% p -18,24% p

Företag 68 RootFruit Spotlight 33,4 36,8 + 0,00% 0,00% o 54,56% 50,09% - -1,04 -0,27 + 2018-02-28 7,657 7,78 7,7 7,74 7,5 2,43% 0,52% i -2,60% i

Företag 69 Simris Alg First North 0,76 0,85 + 0,00% 0,00% o 85,56% 78,48% - -19,3 -23,0 - 2018-02-20 15,27 10,3 10 10,85 9,68 3,00% 8,50% p -3,20% i

Företag 70 Skåne- Möllan First North 168,3 161,3 - 115,20% 113,10% - 87,76% 84,32% - 10,5 10,7 + 2018-02-01 398,984 398 390 390 420 4,13% 0,00% i 7,69% i

Företag 71 Swedencare First North 54,2 85,7 + 0,00% 0,00% o 61,12% 72,91% + 9,8 11,8 + 2018-02-15 25,008 33,8 34,1 35,5 33,2 2,17% 4,11% p -2,64% i

Företag 72 Uinda Group Spotlight 73,5 43,1 - 0,00% 0,00% o 48,79% 46,64% - -7,7 -12,0 - 2018-02-21 5,491 5,5 5 5,1 4,4 2,71% 2,00% i -12,00% p

Företag 73 Zinzino First North 492,3 540,3 + 79,50% -1372,00% - 50,58% 44,14% - 9,7 -1,1 - 2018-02-28 10,364 8,98 8,8 8,5 9,28 2,43% -3,41% i 5,45% i

Företag 74 Dustin Groupe Mid Cap 8301 9306 + 81,30% 89,20% + 36,48% 35,62% - 224,9 239,1 + 2018-10-10 69,6175 85,5 82,9 85,5 73,4 1,52% 3,14% i -11,46% i

Företag 75 Mackmyra First North 73,40 80,90 + 0,00% 0,00% o 36,60% 33,49% - -26,1 -11,0 + 2018-02-19 12,9486 15,5 16,95 17,15 18 2,92% 1,18% i 6,19% i

Företag 76 Medicanatumin NGM 116,30 128,90 - 0,00% 0,00% o 55,77% 60,66% + 1,70 -5,98 - 2018-05-15 0,4001 0,556 0,542 0,572 0,702 4,10% 5,54% p 29,52% p

Företag 77 Midsona A Mid Cap 1744 2173 + 77,10% 65,70% - 54,49% 54,25% - 45 84 + 2018-02-09 69,809 72 70 71 65 2,90% 1,43% i -7,14% i

Företag 78 New Nordic H First North 305,80 344,70 + 25,90% 35,10% + 33,68% 48,81% + 9,57 20,30 + 2018-03-02 29,448 48,6 55 58,5 74 2,67% 6,36% p 34,55% p

Företag 79 Nicoccio First North 0,36 0,08 - 0,00% 0,00% o 91,22% 95,25% + -125,90 -5,69 + 2018-02-23 3,649 11 10,05 9,3 6,42 6,26% -7,46% p -36,12% p

Företag 80 Oriflame Large Cap 11807 12950 + 125,20% 156,60% + 28,39% 30,25% + 630,40 879,30 + 2018-02-15 320,2116 324 371,2 390,8 398,6 2,11% 5,28% p 7,38% i

Företag 81 Scandi Standard Mid Cap 5999 7169 + 61,20% 66,00% + 27,80% 28,23% + 131,40 167,90 + 2018-02-20 57,069 63,2 66,9 63 57,6 1,72% -5,83% p -13,90% p

Företag 82 Swidish Match Large Cap 15551 16101 + 138,10% 58,40% - -8,81% -30,62% - 5123 3400 - 2018-02-14 295,574 306 322,3 327,8 367,3 0,90% 1,71% i 13,96% p
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