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Sammandrag: 

Syftet med avhandlingen är att undersöka om finländska börsnoterade företag med ett 

större antal små- och privatägare gynnades mera av övergången till IFRS än företag 

med ett mindre antal små- och privatägare. 

För att uppnå syftet görs fyra stycken eventstudier som berör fyra enskilda händelser, 

relaterade till publiceringen av internationella redovisningsstandarder (IFRS). De 

finländska börsnoterade företagen har grupperats i tre grupper beroende på antalet 

små- och privatägare. Den första och största händelsen, vars effekter analyseras är 

publiceringen av de första obligatoriska IFRS-boksluten. Övriga händelser vars 

effekter analyseras är: Uppskjutandet av IFRS 9, publiceringen av IFRS 8 och 

publiceringen av IFRS 13. 

Resultatet tyder på att företag med ett större antal små- och privatägare gynnades 

mera vid övergången till IFRS än företag med ett mindre antal små- och privatägare. 

Eftersom detta endast är observerbart vid övergången till IFRS, tyder det på att företag 

med ett större antal små- och privatägare inte gynnades mera än andra företag efter 

själva publiceringen av det första obligatoriska IFRS-bokslutet. 

Resultatet tyder också på en positiv effekt på finländska företags marknadsvärde vid 

övergången till IFRS. Uppskjutandet av IFRS 9 och publiceringen av IFRS 13 hade en 

negativ effekt på finländska börsnoterade företags marknadsvärde. Publiceringen av 

IFRS 8 hade varken en positiv eller negativ effekt på finländska börsnoterad företags 

marknadsvärde. 

Nyckelord: Internationella redovisningsstandarder, IFRS, kumulativ onormal 

avkastning, eventstudie, aktiemarknaden 



   

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .............................................................................................. 1 

1.1 Problemområde ................................................................................................... 2 

1.2 Syfte och avgränsning ......................................................................................... 4 

1.3 Arbetets fortsatta upplägg ................................................................................... 5 

2 FINANSIELL INFORMATION OCH INVESTERARE ............................ 7 

2.1 International Financial Reporting Standards (IFRS) ........................................ 8 

2.2 IFRS jämfört med finländsk redovisningslagstiftning ...................................... 10 

2.3 Investerarnas informationsbehov ..................................................................... 12 

2.3.1 Information som en produkt ................................................................. 15 

2.3.2 Behovet av standardsättare ................................................................... 17 

2.4 Övergångens effekter på bokslut och aktiepriset ............................................. 20 

2.4.1 Effekter på nyckeltal .............................................................................. 22 

2.4.2 Effekter på aktiemarknaden ..................................................................24 

2.4.3 För- och nackdelar med övergången ..................................................... 27 

2.5 Sammanfattning ............................................................................................... 30 

3 EVENTSTUDIE....................................................................................... 33 

3.1 Förväntad avkastning ........................................................................................ 34 

3.1.1 Capital Asset Pricing Model .................................................................. 36 

3.1.2 Jämförelse med marknadsavkastning .................................................. 38 

3.2 Specifika händelser åren 2005-2011 ................................................................. 39 

4 FORSKNINGSUPPGIFT OCH METODIK ............................................. 45 

4.1 Datainsamling .................................................................................................. 46 

4.2 Gruppering ........................................................................................................ 47 

4.3 Metod ................................................................................................................ 52 

5 RESULTAT OCH RESULTATANALYS .................................................. 55 

5.1 Deskriptiv statistik ............................................................................................ 55 

5.2 Det första obligatoriska IFRS-bokslutet ........................................................... 63 

5.3 Uppskjutandet av IFRS 9 .................................................................................. 71 

5.4 Publiceringen av IFRS 8 .................................................................................... 74 

5.5 Publiceringen av IFRS 13 .................................................................................. 77 

6 KONKLUSIONER OCH AVSLUTNING ................................................ 81 



   

 

6.1 Diskussion ........................................................................................................ 82 

6.1.1 Validitet och reliabilitet ......................................................................... 87 

6.1.2 Kontribution ......................................................................................... 89 

6.1.3 Förslag på fortsatt forskning ................................................................ 90 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................ 91 

 

BILAGOR 

Bilaga 1: Lista över finländska börsnoterade företag 

Bilaga 2: Gruppering av företagen enligt viktade rankingpoäng 

Bilaga 3: Onormal avkastning vid publicering av det första IFRS-bokslutet 

Bilaga 4: Fördelningen av den kumulativa onormala avkastningen (händelse 1) 

 

TABELLER 

Tabell 1 För- och nackdelar med övergången ............................................................. 30 

Tabell 2 Specifika händelser åren 2005-2011 ............................................................. 40 

Tabell 3 Antalet aktieägare .......................................................................................... 48 

Tabell 4 Andelen aktier som ägs av privatpersoner .................................................... 49 

Tabell 5 Småägarnas andel av totala antalet aktieägare ............................................. 49 

Tabell 6 Andelen aktier som ägs av småägare ............................................................. 50 

Tabell 7 Gruppvis kumulativ onormal avkastning vid första obligatoriska IFRS-
bokslutet ......................................................................................................... 56 

Tabell 8 Winsoriserad statistik per grupp vid det första obligatoriska IFRS-
bokslutet .........................................................................................................58 

Tabell 9 Gruppvis kumulativ onormal avkastning vid första obligatoriska IFRS-
bokslutet (alternativ gruppering) ................................................................... 59 

Tabell 10 Kumulativ onormal avkastning kring uppskjutandet av IFRS 9 ................... 60 

Tabell 11 Kumulativ onormal avkastning kring publiceringen av IFRS 8..................... 61 

Tabell 12 Kumulativ onormal avkastning kring publiceringen av IFRS 13 ...................62 

Tabell 13 Hela samplets kumulativa onormala avkastning ........................................... 63 



   

 

Tabell 14 Skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning .................. 65 

Tabell 15 Skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3 ..... 66 

Tabell 16 Skillnader i kumulativ onormal avkastning (icke-parametiska test) ............ 66 

Tabell 17 Skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3 ...... 67 

Tabell 18 Hela samplets kumulativa onormala avkastning ........................................... 71 

Tabell 19 Skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning .................. 73 

Tabell 20 Skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3 ...... 73 

Tabell 21 Hela samplets kumulativa onormala avkastning ........................................... 74 

Tabell 22 Skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning .................. 76 

Tabell 23 Skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3 ...... 76 

Tabell 24 Hela samplets kumulativa onormala avkastning ........................................... 78 

Tabell 25 Skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning .................. 79 

Tabell 26 Skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3 ..... 80 

 

FIGURER 

Figur 1 Kumulativ onormal avkastning för alla företag ............................................. 55 

Figur 2 Dagligt medeltal av onormal avkastning ........................................................ 56 

Figur 3 Kumulativ onormal avkastning (Winsoriserad) ............................................. 59 

Figur 4 Kumulativ onormal avkastning (händelse 2) ................................................ 60 

Figur 5 Kumulativ onormal avkastning (händelse 3) ................................................. 61 

Figur 6 Kumulativ onormal avkastning (händelse 4) .................................................62 

Figur 7 Kumulativ onormal avkastning per grupp (Händelse 1) ............................... 64 

Figur 8 Kumulativ onormal avkastning per grupp (Händelse 2) ............................... 72 

Figur 9 Kumulativ onormal avkastning per grupp (Händelse 3) ............................... 75 

Figur 10 Kumulativ onormal avkastning per grupp (Händelse 4) ............................... 78 

  



   

 

FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR 

FAS = Finnish Accounting Standards 

IFRS = International Financial Reporting Standards 

IASB = International Accounting Standards Board 

FASB = Financial Accounting Standards Board 

IASC = International Accounting Standards Committee 

IAS = International Accounting Standards 

GAAP = Generally Accepted Accounting Principles 

ERC = Earnings Response Coefficient 

CAPM = Capital Asset Pricing Model 

OMXH = Nasdaq OMX Helsinki (Helsingforsbörsen) 

CAR = Kumulativ onormal avkastning 

APT = Arbitrage Pricing Theory



1 

 

 

1 Inledning 

För att företag ska få in kapital som behövs för att styra företag behövs intressenter av 

olika slag. För att locka intressenterna att placera sitt kapital i diverse företag krävs 

information om hur företaget presterar. För att banker ska låna ut pengar till företag 

vill de veta vilken kreditvärdighet företaget har. Bankerna vill veta ifall de kommer att 

få tillbaka sina pengar som de investerar i företaget. Investerare vill veta hur deras 

kapital förvaltas inom företaget och hur framtidsutsikterna för avkastningen på 

investerat kapital ser ut. Utan information om hur företaget presterar ökar risken för en 

eventuell investering, vilket för den rationella investeraren kan leda till att 

investeringen uteblir. Skatteverket får intäkter på basis av företagens vinst. För att 

säkerställa att rätta skatter betalas behöver skatteverket en rättvisande bild av 

företagets verksamhet och prestation. 

Före år 2005 tillämpade finländska börsnoterade företag finländsk nationell 

bokföringslagstiftning (på engelska: Finnish Accounting Standards, FAS). Sedan år 

2005 är det obligatoriskt för alla finländska börsnoterade företag att uppgöra bokslut 

enligt internationella redovisningsstandarder, det vill säga International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Denna övergång berör inte endast finländska företag. 

Redan den 12 mars år 2002 fattades ett beslut inom EU att alla börsnoterade företag i 

EU bör använda samma redovisningsstandarder oberoende av företagets hemland 

(Europeiska Unionen, 1606/2002). Detta beslut togs i och med den ökade 

globaliseringen av de europeiska företagen, behovet av harmoniserade 

redovisningsstandarder och det ökade intresset hos investerare att investera sina 

pengar i företag utanför sitt hemlands gränser. 

De första stegen mot gemensamma standarder inom Europeiska Unionen var EU:s 

fjärde och sjunde direktiv. Fjärde direktivet gav riktlinjer om hur företag bör redovisa 

effekter av ekonomiska händelser och fortlöpande verksamhet med en så rättvisande 

bild som möjligt (EEG, 1978), medan sjunde direktivet gav riktlinjer för vad en koncern 

är och hur moderbolag bör sammanställa koncernbokslut (EEG, 1983). Vid sidan av 

EU:s projekt hade också International Accounting Standards Committee (IASC) redan 

år 1975 gett ut sina första internationella standarder. De nya redovisningsstandarderna 

fick namnet International Accounting Standards (IAS). År 2001 övergavs IAS till 

förmån för IFRS i och med en omstrukturering av IASC till International Accounting 

standards Board (IASB). Efter denna omstrukturering har IASB fungerat som den 
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ledande institutionen bakom harmoniserade och internationellt accepterade 

redovisningsstandarder i Europa. 

Globaliseringen är en av orsakerna till att investerarnas intresse att investera i 

utländska företag på utländska börser ökat kraftigt. Majoriteten av företagen som en 

investerare har möjlighet att investera i finns utanför investerarens hemland, även för 

investerare från USA (Elton, Gruber, Brown och Goetzmann, 2011:209). En annan 

orsak till det ökade intresset för utländska investeringar är den diversifiering som en 

investering i ett annat land medför för investerarens aktieportfölj. Korrelationen 

mellan aktier på två olika börser är mindre än korrelationen mellan aktier på en och 

samma börs, vilket gör att diversifieringseffekten av att tillföra en utländsk aktie är 

större än diversifieringen av att tillföra en aktie från samma börs som resten av 

aktierna i portföljen (Elton et al., 2011:229). Samtidigt uppstår det också en 

diversifieringseffekt när portföljen innehåller aktier som handlas i olika valutor. 

Effekten är dock inte så stor inom EU, eftersom stora delar av EU använder den 

gemensamma valutan Euro. Enligt Elton et al. (2011:229) är detta orsaken till att det 

nästan alltid är lönsamt att ha placerat en viss andel av sitt kapital i utländska aktier. 

Övergången till IFRS betyder dock inte att IASB:s uppgift slutfördes. IASB:s 

fortlöpande uppgift är att uppdatera de standarder som blivit föråldrade genom att 

införa nyare IFRS. Vid enbart små förändringar lämnas IAS dock kvar som namn för 

standarden. Behovet av dessa uppdateringar finns eftersom det med tiden uppstår nya 

så kallade ekonomiska fenomen som gör att IFRS inte alltid är vattentäta standarder. 

IASB ger ut tolkningar om hur dessa fenomen ska förstås och redovisas för att ge en så 

rättvisande bild av företagets prestation som möjligt. IASB behöver också anpassa sig 

till det ekonomiska klimatet i världen. Vid stora händelser, som till exempel 

finanskrisen åren 2007-2009, var IASB tvunget att se över huruvida dåvarande 

standarder bidrog till denna kris eller om någon standard kan ändras för att undvika 

liknande kriser i framtiden. 

1.1 Problemområde 

I Finland före 2005, under tiden med FAS, ansågs lånegivarna och 

skattemyndigheterna vara de viktigaste intressenterna i företagen. Orsaken är att 

antalet investerare i företag var mycket mindre till antalet på 1990-talet jämfört med i 

slutet av 2000-talet. Under 1990-talet utgjorde bankerna de största tillförarna av 

kapital till finländska börsnoterade företag, vilket ledde till att bankerna finansierade 
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nästan hela den operativa verksamheten (Troberg, 2007:22–23). Enligt Troberg 

(2007:22–23) ledde detta till att bankerna fick styrelseposter i företagen och därför 

kunde påverka mängden information som publicerades till allmänheten. Med denna 

makt som bankerna hade kunde de också påverka finländska standardsättare att 

fastställa standarder vars primära mål var att ge relevant information främst till banker 

och kreditinstitut (Troberg, 2007:23).  När det blev vanligare för gemene finländare att 

investera sina pengar i finländska börsbolag ökade också behovet av information till 

investerarna. 

För att nya redovisningsstandarder ska kunna införas behöver dessa standarder ge ökat 

mervärde för intressenterna. Orsaken till att IFRS infördes var att standarderna skulle 

öka jämförbarheten mellan länders bokslutsinformation (Jeanjean och Stolowy, 2008). 

Ökad jämförbarhet leder till ökat mervärde för investerare, genom lägre kostnader att 

samla information om företag (De Franco, Kothari och Verdi, 2011). Det ökade 

mervärdet för investerare av denna övergång leder till att en annan del av 

intressenterna förlorar på denna övergång. I Finland är det främst bankerna som 

förlorat på övergången eftersom deras makt över företagens verksamhet minskat i och 

med nya standardernas information vars primära användare anses vara investerare. 

I och med nya redovisningsstandarder i Finland år 2005 kan finländska investerare på 

ett bättre sätt än tidigare få information om hur deras pengar förvaltas av företagen. 

Med samma standarder i hela EU ges också investerarna möjlighet att jämföra 

finländska företags prestationer med övriga konkurrenter inom EU. Utifrån dessa två 

nya fördelar finns det belägg för att företag med ett större antal små- och privatägare 

gynnades mera än företag med ett mindre antal små- och privatägare. I så fall gynnades 

en del av företagen mera av övergången till IFRS, vilket är oundvikligt vid införande av 

nya standarder. 

Valet av redovisningsstandarder borde inte påverka marknadsvärdet på ett företag, 

eftersom aktiemarknaden anses vara effektiv. Den effektiva marknaden innebär att 

information om företaget redan återspeglas i marknadsvärdet på företaget (Fama, 

1970). I och med att penningflöden inte påverkas av valet av standarder borde inte valet 

av standarder påverka marknadsvärderingen av ett företag. För att IFRS skulle kunna 

skapa ett socialt mervärde i Finland bör mervärdet som skapas för investerarna, genom 

för dem mera relevant information i boksluten, vara större än kostnaderna för att 
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införa IFRS. Om så är, kan det sägas att införandet av IFRS i Finland var till 

allmänhetens nytta. 

Genom att undersöka effekter på marknadsvärderingen av börsnoterade företag kan 

det utredas ifall vissa företag gynnades mera av IFRS än andra. Ett företags 

marknadsvärde är det värde som aktörerna på aktiemarknaden har bestämt genom att 

välja hur mycket de betalar för företagets aktie. Marknadsvärdet är grovt räknat 

företagets utstående aktier multiplicerat med aktiepriset på börsen. Genom att studera 

förändringar i företagets aktiepris, givet att inga förändringar i antalet utstående aktier 

ha skett (till exempel en aktiesplit), kan det undersökas hur företagets marknadsvärde 

har förändrats. För att korrigera aktieavkastningen för konjunkturer och andra 

makroekonomiska händelser jämförs aktieavkastningen med en förväntad 

aktieavkastning som är baserat på en godtycklig marknadsmodell. 

Det har forskats relativt lite om hur finländska börsnoterade företags marknadsvärde 

har påverkats av övergången till IFRS. Det saknas studier om huruvida företag med ett 

större antal små- och privatägare gynnades mera än andra företag av övergången till 

IFRS. Studierna som berör effekter på finländska marknaden har enbart fokuserat på 

de enskilda företagens effekter och några signifikanta effekter på aktiemarknaden av 

övergången till IFRS har inte kunnat påvisas. 

De tidigare undersökningarna berör endast själva övergången till IFRS och de berör 

inte vad IASB gjort efter själva övergången. Därför finns det en lucka i vetandet 

angående hur IASB:s beslut och förändringar i regleringen efter år 2005 har påverkat 

finländska börsnoterade företags marknadsvärde. För att fylla denna lucka behövs det 

också undersökas viktiga händelser relaterade till IFRS under tiden efter själva 

övergången. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna avhandling är att undersöka om finländska börsnoterade företag med 

ett större antal små- och privatägare gynnades mera av övergången till IFRS i Finland 

än företag med ett mindre antal små- och privatägare. Vidare studeras effekter på 

aktiemarknaden av enskilda beslut och förändringar i regleringen som IASB gjort 

under åren 2005-2011. 

Med småägare definieras aktieägare som äger mindre än 1000 aktier i företaget som 

undersöks. Som privatägare definieras aktieägare som hör till gruppen privata 
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hushållsägare eller enskilda privatägare. Information om såväl små- som privatägare 

anges i företagens årsberättelser. 

Denna avhandling begränsas till de finländska börsnoterade företagen. I avhandlingen 

beaktas enbart företag som varit listade på Nasdaq OMX Helsinki från år 2005 till år 

2011. Företagen som börsnoterats efter utgången av år 2005 eller företag som tagits 

bort från OMXH under tidsperioden 2005 till 2011 beaktas inte i undersökningen. 

I Finland var det möjligt för företag att frivilligt publicera finansiella rapporter enligt 

IFRS. Eftersom studien avgränsas till åren 2005-2011, finns det en möjlighet att frivillig 

rapportering emligt IFRS före år 2005 kan påverka resultatet av denna undersökning. 

Enligt Börsstiftelsen (2005) var effekten liten på Helsingforsbörsen för företag som 

övergick till frivillig IFRS redan år 2004, vilket kan vara ett tecken på att gemene 

investerare inte var medvetna om IFRS före den obligatoriska övergången. På grund av 

liten effekt på Helsingforsbörsen före den obligatoriska övergången torde frivillig 

publicering av finansiella rapporter enligt IFRS påverka undersökningens resultat 

marginellt. Därför exkluderas åren före den obligatoriska övergången. 

Vid undersökningen av specifika händelser exkluderas händelser under åren 2008 och 

2009 på grund av det turbulenta finansiella läget i Finland (finanskrisen). Onormalt 

hög volatilitet under dessa år kan leda till för stor inverkan på undersökningens resultat 

och därför beaktas dessa händelser inte i den andra delen av undersökningen. 

Det finns en tendens att börsnoterade företag i Finland har mera än en aktieserie, det 

vill säga företagen kan ha aktier med olika rättigheter. Skillnader i rösträttigheter är 

också vanligt. En aktie kan ha flera rösträtter än en annan aktie vid företagets 

bolagsstämma. I denna avhandling frånses antalet röster en aktie har och ifall ett 

företag har flera olika aktieserier används den aktieserie som har högst likviditet på 

OMXH. Aktien med den högsta likviditeten väljs eftersom en aktie med lägre likvidet 

leder till en mindre effekt. 

1.3 Arbetets fortsatta upplägg 

Andra kapitlet i denna avhandling presenterar vikten av finansiell information samt 

investerarnas behov av denna information. I första delen av kapitlet diskuteras 

kortfattat internationella standarder (IFRS).  



6 

 

 

Andra delen av kapitel två handlar mera ingående om investerarnas 

informationsbehov. I samma avsnitt diskuteras också behovet av standardsättare, 

eftersom marknadskrafterna själva inte klarar av att se till att det enligt företagen och 

investerarna produceras rätt mängd finansiell information om företagens prestation. 

Tredje delen av kapitel två behandlar vilka effekter övergången till IFRS hade i Europa. 

Här diskuteras påverkan på företagens nyckeltal och hur övergången kunde noteras på 

aktiemarknaden. I denna del jämförs också de största för- och nackdelarna med 

övergången. I slutet av andra kapitlet görs en sammanfattning av den teoretiska 

referensramen. 

Tredje kapitlet behandlar eventstudier. I detta kapitel diskuteras det först hur en 

eventstudie läggs upp och därefter diskuteras det hur förväntad avkastning beräknas i 

undersökningen. Det diskuteras också varför dessa metoder används. I slutet av detta 

kapitel redogörs det för vilka specifika händelser mellan åren 2005 och 2011 som 

undersöks. Varje händelse presenteras ingående och en hypotes presenteras för varje 

händelse. 

I det fjärde kapitlet presenteras metodiken i undersökningen. I denna del beskrivs det 

hur data har insamlats samt hur själva undersökningen till avhandlingen byggts upp. 

Det anges också hur grupperingen av företag har gjorts. 

Efter detta redovisas resultaten från undersökningarna. Resultaten jämföras med 

hypoteserna och resultaten diskuteras mera generellt. Sista delen av avhandlingen är 

en konklusion och en avslutning av denna avhandling. 
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2 Finansiell information och investerare 

Med finansiell information avses all den information som företag publicerar om sin 

operativa verksamhet och sitt resultat. Obligatoriska rapporter som företag måste 

publicera är enligt IASB; balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, analys av 

förändring i eget kapital och noter (Troberg 2007:37). Det är meningen att finansiella 

rapporter ska uppgöras för att mätta informationsbehovet hos användarna. Användare 

av finansiella rapporter är bland annat investerare, kreditgivare, anställda, 

underleverantörer, staten och allmänheten. Ett problem som Troberg (2007:40) 

påpekar är att alla användare har olika preferenser gällande hurudan information de 

vill ha, men gemensamt för alla är dock att de vill ha information om företagets 

finansiella situation. Denna information behöver intressenterna för att underlätta 

ekonomiskt beslutfattande.  

Finansiell information behövs för att intressenterna ska kunna se hur deras kapital 

förvaltas inom företaget. Hos investerare finns det också ett behov av finansiell 

information då de väljer i vilket företag de ska investera sitt kapital. För att underlätta 

beslutet behövs information av hög kvalitet och en låg asymmetririsk. Om finansiella 

rapporter är av högre kvalitet minskar också tiden som investerare behöver lägga ner 

på att analysera företagens finansiella situation. Det är lättare för en investerare att 

fatta beslutet när han snabbt och lätt kan jämföra företagens finansiella situation. 

Genom att öka jämförbarheten och transparensen i finansiella rapporter ökar 

kvaliteten på rapporterna. En större jämförbarhet effektiverar konkurrensen bland 

internationella företag, vilket leder till att kapitalmarknaderna blir mera effektiva och 

kapitalkostnaderna minskar för företagen (Jeanjean och Solowy, 2008). En minskning 

av kapitalkostnaderna sker på grund av lägre informationsasymmetri mellan 

investerare och företagsledningen (Leuz och Verrecchia, 2000). När företagen 

redovisar finansiella rapporter med hög transparens minskar risken för en investering i 

företaget eftersom investeraren då vet företagets finansiella position. 

Informationsrisken är prissatt i aktiepriset och ifall risken minskar ökar aktiepriset, 

vilket leder till att företagets marknadsvärde ökar och kapitalkostnaderna minskar 

(Armstrong, Barth, Jagolinzer och Riedl, 2010).  

Enligt diskussionen ovan är investeraren en viktig del av företagets intressenter. Det är 

viktigt för investeraren att företagen publicerar relevant information av hög kvalitet. 

Därför är det viktigt för standardsättare att skapa standarder som fokuserar på 
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investerarens informationsbehov. Transparensen kan uppnås genom att ha standarder 

av hög kvalitet, medan jämförbarheten enbart kan nås genom harmonisering av 

tidigare standarder. Harmoniseringen av standarder skedde genom införandet av IFRS 

i EU. Harmoniseringen anses ha lett till ökad jämförbarhet mellan företagen, vilket 

enligt Jeanjean och Stolowy (2008) var tillräckligt för att investerare ska anse att IFRS 

är bättre än tidigare standarder. Detta tyder på att investerare kan anse att IFRS är 

bättre standarder än tidigare standarder oberoende om kvaliteten på IFRS är högre än 

kvaliteten på tidigare standarder.  

I europeiska länder och speciellt i Finland har det inte fokuserats mycket på att företag 

borde ge ut den information som investerare vill ha. På grund av traditioner med 

familjeägda företag har det inte funnits ett behov av att rapportera till utstående 

investerare. I anglosaxiska länder1 har det under en längre tid funnits stora mängder 

investerare, vilket har skapat ett behov av information för investerare. Delvaille, Ebbers 

och Saccon (2005:138) beskriver skillnaderna mellan traditionerna enligt följande: 

”Medan anglosaxiska länder karakteriseras av en orientering mot kapitalmarknaden 

och med aktieägare som besitter en stark kunskap om redovisning, karaktäriseras 

länderna i kontinentala Europa av orientering mot beskattning, lagar och skydd för 

lånegivare.” Enligt detta har utstående investerare inte beaktas i länder som till 

exempel Finland. Eftersom IFRS är standarder som orienterar sig mera mot aktieägare 

och kapitalmarknaden, torde effekter på aktiemarknaden i länder som Finland kunna 

finnas. 

2.1 International Financial Reporting Standards (IFRS) 

IFRS är det gemensamma namnet för de internationella redovisningsstandarder som 

fastställs av IASB. År 2005 blev det obligatoriskt för alla börsnoterade företag inom EU 

att följa IFRS. För över 7000 börsnoterade företag från 25 stater inom den Europeiska 

Unionen samt Australien, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Kina och Kanada är det 

obligatoriskt att publicera finansiella rapporter i enlighet med IFRS (Epstein & 

Jermakowicz, 2009:1).  Före omorganiseringen från IASC till IASB år 2001 hette de 

internationella redovisningsstandarderna IAS. De IAS som IASB endast ändrat lite eller 

lät stå kvar oförändrade existerar fortfarande vid sidan om IFRS med namnet IAS 

                                                        

1 Anglosaxiska länder är Storbritannien och de nordamerikanska länderna. Deras redovisnings- och 

lagsystem skiljer sig från traditioner och system i europeiska länder. 
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(Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2009:12). Dessa kvarvarande IAS är fortfarande i kraft 

och de kommer att existera tills att de byts ut till nyare IFRS, vilket betyder att 

börsnoterade företag måste följa både IFRS och IAS (Troberg, 2007:28). 

Före övergången till IFRS år 2005 användes i Finland det nationella 

redovisningsregelverket (FAS). Redan år 1976 anslöt sig föreningen CGR r.f. till IASC 

och började marknadsföra ett framtida införande av IAS i finländsk redovisningspraxis 

(Pirinen, 2005). Detta kan anses vara startskottet mot internationellt accepterade 

redovisningsstandarder i Finland. Mellan år 1976 och år 2005 förändrades 

redovisningslagstiftningen i Finland genom att konvergera mot internationella 

standarder. Orsaker till att det finländska regelverket konvergerade mot internationella 

standarder för att slutligen helt övergå till IFRS är förändringar i den finansiella miljön 

i Finland, till exempel globaliseringen av företag samt den ökade internationella 

konkurrensen (Pirinen, 2005). 

Enligt EU:s förordning (Europeiska Unionen, 2002) behövs det en enda uppsättning 

internationellt accepterade redovisningsstandarder av hög kvalitet för att förbättra den 

inre marknadens funktion. I samma förordning beslöt EU att alla börsnoterade företag 

inom EU bör rapportera enligt IFRS från och med år 2005. I denna förordning 

förklaras kort varför IFRS bör tillämpas och vilka fördelar som IFRS kan ha. EU 

föreslår också i samma förordning en samordning av alla internationellt accepterade 

redovisningsstandarder för att i framtiden uppnå en enda uppsättning av globala 

standarder. Redan år 2002 såg EU fördelarna med harmoniserade 

redovisningsstandarder, vilket ledde till ökat samarbete med SEC2 och ett samarbete 

mellan IASB och FASB för att i framtiden skapa fullständigt globalt accepterade 

standarder. 

Grundtanken med egna nationella redovisningsstandarder är att länder hör till olika 

ekonomiska regioner och länderna kan ha en annan ekonomisk miljö, vilket leder till 

att de flesta länders företag skiljer sig på något sätt jämfört med andra länders företag. 

Företagen kan ha intressenter vars informationsbehov skiljer sig från andra eller så kan 

det var gamla traditioner som styrt den finansiella rapporteringen. Internationella 

standarder leder till att varje enskilt lands finansiella miljö inte beaktas. Det kan dock 

                                                        

2 U. S. Securities and Exchange Commission (SEC) är den statliga kommissionen I USA som reglerar 

handeln på börserna i USA. 
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vara svårt att ta fram strikta standarder som förbättrar kvaliteten på redovisningen. 

Därför är det inte helt säkert att övergången till IFRS gynnat företag och investerare i 

alla länder som berördes av övergången. (Jeanjean & Stolowy, 2008) 

IASB:s uppgift att skapa nya standarder och upprätthålla deras tidigare standarder 

slutade inte med övergången till IFRS i EU år 2005. Arbetet är fortlöpande för att nå de 

uppställda målen som är följande: 1) Att utveckla globala lättförstådda 

redovisningsstandarder av hög kvalitet, som uppnås genom finansiella rapporter av hög 

kvalitet, hög transparens och jämförbar information. Detta görs för att hjälpa aktörerna 

på kapitalmarknader över hela världen att fatta rätt beslut. 2) Att främja användandet 

av IFRS. 3) Att aktivt arbeta tillsammans med nationella standardsättare för att ta fram 

lösningar av hög kvalitet (Troberg, 2007:29). IASB försöker också tillsammans med 

FASB minska på gapet mellan IFRS och US GAAP. Konvergensen mot US GAAP torde i 

framtiden leda till att skillnaderna helt och hållet suddas ut, så att enbart ett stycke 

internationella redovisningsstandarder återstår (Epstein & Jermakowicz, 2009:2). 

2.2 IFRS jämfört med finländsk redovisningslagstiftning 

De första influenserna till den finländska redovisningslagstiftningen kom från Tyskland 

och övriga Norden. Den finländska bokföringslagstiftningen var länge baserad på 

Martti Saarios utgift-vid-inkomst-teori (meno-tuloteoria)3. I denna teori lades stor vikt 

vid värderingen av tillgångar enligt historiska kostnader, vilket ledde till stora 

skillnader mellan IAS och finländska FAS fram till år 1997. Enligt IAS skulle tillgångar 

redovisas enligt riktiga och rättvisande värden, medan redovisare i Finland följde 

Saarios modell genom att enbart redovisa historiska kostnader med lagstadgade 

avskrivningar. År 1997 infördes EU:s fjärde och sjunde direktiv i finländsk lagstiftning, 

vilket gjorde att övergången mot internationella standarder påbörjades. Mellan åren 

1997 och 2004 anammades flera IAS och IFRS av finländska lagstiftare, för att år 2004 

helt reformera det finländska regelverket för att klara av övergången till IFRS år 2005. 

(Pajunen, 2010) 

Som nämns ovan var skillnaderna mellan finländska FAS och IAS stora fram till slutet 

av 1990-talet, men i och med övergången till internationella standarder fram till år 

2004 minskade skillnaderna ju längre tiden gick. Enligt Pirinen (2005) påverkade 

                                                        

3 För vidare förklarning av Martti Saarios teori om inkomster och utgifter se Saario (1968). 
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övergången till IFRS inte finländska företag mycket, eftersom skillnaderna vid 

årsskiftet 2005 mellan finländska FAS och IFRS var mycket små. Pirinen (2005) 

fortsätter med att påstå att en av orsakerna till att övergången inte blev mera drastisk 

är att ett flertal av de börsnoterade företagen i Finland redovisade enligt IAS/IFRS 

redan före övergången.  

Vid uppgörandet av bokslutet har det enligt finländsk tradition fokuserats mycket mera 

på resultaträkningen än på företagets balansräkning. Det som investerare ansåg vara 

den mest relevanta informationen var hur företagen i sina resultaträkningar kalkylerat 

vinsten och investerare ansåg att balansräkningen enbart var en lagringsplats för 

kapitaliserade utgifter (Pajunen, 2010). Troberg (2007:31) påpekar att till skillnad från 

finländsk tradition betonar IFRS balansräkningen mera än resultaträkningen. Enligt 

Troberg (2007:31) tyder detta på att IASB anser att resultatet enbart visar på ändringar 

i företagets balansräkning och främst på ändringar i eget kapital. Detta tyder på att det 

fanns mycket stora skillnader mellan finländska FAS och IFRS vid övergången. 

Troberg (2007:91) påpekar också att resultaträkningen är den finansiella rapport som 

det fokuserats mest på i Finland. Detta torde bero på aktieägarnas intresse för 

företagets resultat samt resultat per aktie. Företagsledningen kan lätt manipulera 

resultatet för att aktieägarna ska hållas nöjda. Därför har IASB genom sina standarder 

lyft fram redovisningen av en rättvisande bild av tillgångarna för att investerarnas och 

aktieägarnas fokus ska övergå till balansräkningen (Troberg, 2007:91). Detta tyder på 

att IASB vill skydda aktieägarna och övriga intressenter i företaget genom att försöka 

flytta fokus från resultaträkningen till balansräkningen. 

Vid övergången år 2005 fanns det såsom tidigare konstaterats ett antal större 

skillnader. Största skillnaden är den som diskuteras ovan, det vill säga en rättvisande 

bild jämfört med historiska kostnader. Andra stora skillnader är att företag enligt IFRS 

inte behöver ge ut information om rapporter från företagsledningen, utlåtanden av 

styrelseordförande och information om diskussioner inom företagsledningen (Troberg, 

2007:39). Ytterligare två nyheter för finländarna var enligt Troberg (2007:41) vikten av 

rapporteringen av förändringar i eget kapital samt noternas ökade betydelse. I och med 

att fokus flyttades till balansräkningen och mer rättvisande värderingar av tillgångar 

togs i bruk ökade investerarnas behov av information om på vilket sätt tillgångarna har 

värderats. Denna information bör redovisas i balansräkningen och oftast redovisas den 

genom mera detaljerad information i noterna. Ett problem som finns ännu idag är att 
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gemene investerare inte är fullständigt medveten om vikten av noterna till 

balansräkningen. Företag kan välja att publicera tvingande information i noterna till 

balansräkningen i stället för att publicera informationen direkt i balansräkningen. 

Efter övergången till IFRS i Finland är det ändå inte enbart IFRS som reglerar hur 

företag ska redovisa sin verksamhet. Bland annat Finlands regering, Helsingforsbörsen, 

Föreningen CGR r.f. och övriga statliga institut ger ut sina rekommendationer och krav 

på hur vissa ekonomiska uppgifter ska redovisas4. Bokföringsnämnden som är verksam 

under finansministeriet ger hela tiden ut rekommendationer om hur vissa uppgifter bör 

redovisas. Även om dessa enbart är rekommendationer följer finländska företag dessa 

eftersom det anses vara god redovisningssed att följa bokföringsnämndens 

rekommendationer (Pirinen, 2005). Finansinspektionen, vars uppgift är att öka 

stabiliteten samt allmänhetens tilltro till kapitalmarknaden, ger ut bindande 

regleringar samt rekommenderade anvisningar om hur företag ska rapportera 

finansiell information (Pirinen, 2005). Fastän IFRS enligt finländsk lagstiftning är 

standarderna som företagen ska följa, måste företagen också beakta regleringar som 

ges ut av finländska institut. 

2.3 Investerarnas informationsbehov 

För att presentera hur företaget presterar använder företag finansiella rapporter och 

annan information. Informationen kan delas upp i två delar; publik information och 

privat information. Den publika informationen är information som allmänheten har 

tillgång till, medan den privata informationen är så kallad insiderinformation som 

enbart företagsledningen borde ha tillgång till. Eftersom alla har tillgång till den 

publika informationen och handel baserat på insiderinformation enligt lag är förbjudet, 

borde aktiepriset enbart spegla den information som finns tillgänglig för allmänheten. 

Detta är vad Fama (1970) kallar en effektiv kapitalmarknad, det vill säga informationen 

påverkar aktieprisets utveckling. För att Famas teori ska hålla är det viktigt att 

investeraren är rationell, vilket betyder att investeraren enbart agerar på samma sätt 

som en maskin skulle göra på basis av den information som finns att tillgå. Inga 

subjektiva tankar får styra investerarens beslut. Detta kan vara svårt att uppnå, 

eftersom en del av investerarna har bildat sig en egen uppfattning om en del av de 

företag vars aktier handlas på börsen. 

                                                        

4 För en fullständig bild om hur regleringen ser ut i Finland se Figur 1 i Pirinens (2005) artikel. 
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Det finns aktörer på aktiemarknaden som besitter mera information än andra, dessa 

aktörer benämns informerade investerare (Foster och Viswanathan, 1994). 

Informationen har införskaffats genom analyser av företaget eller genom tillgång till 

insiderinformation. Informerade investerare har ett försprång mot de som enbart 

besitter den publika informationen, vilket gör att det uppstår ett behov av mera publik 

information för att skydda den oinformerade investeraren. Investeraren vill ha så 

mycket information som möjligt om företagets prestation, men ur företagets synvinkel 

är det inte gynnsamt att ge ut all information eftersom konkurrenterna får tillgång till 

information som kan skada företagets konkurrensfördelar. Därför behövs det 

standarder som bestämmer hur mycket information som företagen måste publicera. 

Om företagen vill publicera mera information för att signalera har de rätt att publicera 

så mycket frivillig information som de vill. 

Ett ökat behov av information skedde i samband med att privata investerare började 

agera på aktiemarknaden. I Nordamerika har det länge publicerats information utifrån 

investerarnas behov, eftersom antalet investerare i nordamerikanska företag under en 

längre tid varit stort. D’arcy (2001) påpekar att största skillnaden i 

redovisningstraditioner mellan Nordamerika och kontinentala Europa är den att i 

Nordamerika är standarderna mera kapitalmarknadsorienterade än standarderna i 

kontinentala Europa. Efter införandet av IFRS har standardsättare i Europa tagit ett 

steg mot nordamerikanska standarder när det gäller orienteringen. Traditionerna med 

banker och staten som de viktigaste intressenterna ersätts med nyare tankar om att 

investeraren är den viktigaste intressenten, helt enligt tidigare traditioner i 

Nordamerika. 

Ekonomiska konsekvenser av ökad information har undersökts. Ur den oinformerade 

investerarens synvinkel är det alltid positivt med mera information, eftersom risken för 

att handla med en bättre informerad investerare minskar i och med ökad publik 

information. Ur företagets synvinkel leder ökad information till både positiva och 

negativa effekter. Leuz och Verrecchia (2000) finner belägg för att en ökad 

informationsmängd, som företag publicerar, leder till lägre köp-sälj spridning5 samt till 

en högre aktieomsättning. Sami och Zhou (2008) jämför kinesiska företag noterade på 

                                                        

5 Köp-sälj spridningen är en fri översättning från bid-ask spread och anger skillnaden mellan köp- och 

säljpriset av en aktie på börsen. 
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både utländska och inhemska börser med kinesiska företag som enbart redovisar enligt 

kinesiska lokala GAAP. De finner belägg för att företag noterade på utländska börser 

har lägre informationsasymmetri, lägre kapitalkostnader och högre företagsvärde. 

Effekterna som Sami och Zhou (2008) redovisar i sin studie sker eftersom företagen på 

grund av att de också är listade utanför Kina måste rapportera enligt US GAAP eller 

enligt IFRS vilket leder till ökad publicering av information för investerare. Negativa 

effekter av att publicera mera information är att företagets konkurrenter kan komma åt 

företagshemligheter som kan komma att skada dess konkurrensfördelar.  

Healy, Hutton och Palepu (1999) finner också belägg för positiva effekter av ökad 

mängd information som publiceras; ökad frivillig publicering av information leder till 

ökad aktieprestation, ökad institutionell ägandeandel, ökat intresse hos analytiker och 

ökad aktieomsättning. Finansiella institutioner som till exempel pensionsfonder och 

försäkringsbolag är riskmedvetna och genom ökad information minskar risken för 

informationsasymmetri, vilket leder till att finansiella institutioner blir intresserade av 

dessa företag. Frivillig publicering av information leder enligt ovan också till ökat 

intresse hos analytiker och genom deras rekommendationer ökar också köpintresset 

hos investerare. Den oinformerade investeraren belönar företag som publicerar mera 

information med att betala ett högre pris för aktien eftersom informationsrisken blir 

mindre. Healy et al. (1999) finner fyra positiva ekonomiska effekter av ökad frivillig 

publicering av information. Orsaken till effekterna förklaras ovan och genom att se på 

orsakerna är det lätt att förstå varför aktien hos företag som publicerar mera 

information presterar bättre än andra aktier. 

Publicering av balansräkningen vid kvartalrapportering leder till minskad korrelation 

mellan aktiepriset och företagets kvartalsresultat (Chen, DeFond och Park, 2002). Med 

andra ord påverkas aktiepriset inte lika mycket av kvartalresultatet när 

balansräkningen är med i kvartalrapporteringen. Via balansräkningen får investerare 

mera information om företagens prestation, vilket leder till att aktiepriset påverkas 

mindre av resultatet och mera av den övriga informationen. Chen et al. (2002) finner 

dock inga bevis för att företag som frivilligt publicerar balansräkningen skulle ha högre 

aktieavkastning än andra företag. Chen et al. (2002) påstår att frivillig publicering av 

information endast sker på grund av att investerare efterfrågar information och företag 

vill mätta efterfrågan. När Healy et al. (1999) studie jämförs med Chen et al. (2002) 

studie kan det konstateras att mera information är bra för alla parter. Men enligt Healy 

et al. (1999) uppstår det positiva effekter på aktiepriset, medan aktiepriset inte 
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påverkas enligt Chen et al. (2002). Detta tyder på att all frivillig information inte 

påverkar investerares beslut och olika slags information påverkar beslutet på olika sätt. 

Såsom ovan nämnts, vill investerare ha tillgång till så mycket information som möjligt 

om företagets verksamhet, eftersom ökad information minskar informationsrisken. När 

risken för informationsasymmetri minskar blir investerare villiga att betala mera för 

företagsaktien och deras intresse för företag som publicerar mycket information ökar 

också. Merton (1987) hävdar i sin artikel att ökad information leder till ökat intresse 

hos investerare. Den oinformerade investeraren vet att det finns andra aktörer på 

marknaden med mera information som kan utnyttja den oinformerade investeraren 

och när företag publicerar mera information känns en potentiell investering i detta 

företag tryggare. Riskmedvetenheten hos investerare är olika, men ifall investeraren är 

rationell är investeraren också riskmedveten. På grund av detta väljer den rationella 

investeraren investeringar som har lägre risk och samtidigt lägre avkastning enligt 

marknadsmodeller om risk och avkastning. 

2.3.1 Information som en produkt 

Information i form av publiceringar från företag kan ses som en allmän produkt. Som 

allmän produkt har alla tillgång till produkten och produkten blir inte oanvändbar när 

någon använt den en gång, det vill säga informationen om företagets prestanda finns 

tillgänglig för allmänheten och alla som vill kan ta del av informationen. Ifall 

företagsinformation ses som en produkt borde marknadskrafter styra mängden 

information som publiceras till en för båda parter acceptabel mängd. Investerarna 

efterfrågar information medan företagen ger ut information. Investerarna vill ha så 

mycket information som möjligt medan företagen inte vill ge ut affärshemligheter och 

annan information som kan förinta deras konkurrensfördelar. Enligt lagen om 

efterfrågan–utbud borde mängden information som ges ut befinna sig i 

jämviktspunkten mellan efterfrågan och utbud6. Detta betyder att investerare bör 

acceptera att all information om företagets verksamhet inte ges ut och företagen måste 

acceptera att en viss mängd information bör publiceras. 

                                                        

6 För en mer detaljerad förklarning om efterfrågan-utbud och jämviktspunkten, se till exempel Henderson 

(1922) 
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Information ses som en produkt vars värde bestäms av trovärdigheten på själva 

värderingen. Med redovisning enligt verkligt värde7 uppstår problem när värdet på 

finansiella instrument ska bestämmas. För finansiella instrument som är 

standardiserade och handlas på börsen är det lätt att bestämma ett värde, men för 

finansiella instrument som är helt skräddarsydda för företagen är det svårt att 

bestämma ett verkligt värde och det är upp till ledningen att uppskatta värdet på 

parametrarna som används vid värderingen av finansiella tillgångar. 

Financial Accounting Standards Board (2006) beslutade år 2006 att finansiella 

instrument ska redovisas i tre olika nivåer beroende på hur marknadsvärdet kan 

observeras. Detta har anammats till viss del av IFRS och IASB uppmuntrar företag att 

redovisa finansiella instrument enligt tre nivåer. År 2013 kommer detta att bli 

obligatoriskt inom EU i och med ibruktagandet av IFRS 13. Enligt Song, Thomas och Yi 

(2010) är de tre nivåerna följande: 1) Observerbara bestämda priser på aktiva 

marknader, 2) Indirekt observerbara bestämda priser på jämförbara instrument på 

aktiva marknader, identiska instrument på passiva marknader eller utifrån annan 

marknadsrelaterad information, 3) Inte observerbara priser och av företaget 

uppskattade värden. Finansiella instrument ska enligt IFRS 13 presenteras enligt hur 

stor del av de finansiella instrumenten som har värderats enligt nivå 1, nivå 2 och nivå 

3. 

Värderingen av finansiella instrument på nivå ett är mycket mera relevant för 

investerare än finansiella instrument på nivå tre (Song et al., 2010). Informationen som 

skapas med denna klassificering är relevant för investerare, eftersom kvaliteten på 

informationen är olika beroende på vilken nivå det finansiella instrumentet hör till och 

detta kan underlätta investerarens beslut. Denna information kan också ses som en 

produkt och beroende på, på vilken nivå instrumentet är, är produkten mera eller 

mindre värd. Riedl och Serafeim (2011) finner belägg för att företag som har större 

andel finansiella instrument enligt nivå tre har ett högre beta, vilket tyder på högre risk 

för investerare. Därför är det relevant för investerare att se på vilka nivåer företagets 

finansiella instrument är klassificerade enligt före de fattar investeringsbeslut. Att 

standardsättare kräver att mera information publiceras (i detta fall mera information 

                                                        

7 Fri översättning från ”Fair value”. I fortsättningen används uttrycket ”verkligt värde”. För ”fair value 

accounting” används i fortsättningen utrycket ”redovisning enligt verkligt värde”. 
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om hur finansiella instrument har värderats) ökar kvaliteten på finansiella rapporter 

vilket leder till högre Earnings Response Coefficient (ERC)8.  

ERC är en koefficient som visar hur mycket ett företags onormala avkastning påverkas 

vid publicering av information om resultat (Ronen, Ronen och Yaari, 2005). Ju högre 

kvalitet på rapporterna, desto högre ERC har företaget. ERC är lutningen i ett linjärt 

samband mellan avkastning och resultat påverkat av priset på aktien (Ronen et al., 

2005). Ett högt ERC betyder att ny positiv information om företaget leder till stora 

onormala avkastningar på aktien och negativ information ger en liten eller negativ 

onormal avkastning. Eftersom ERC påverkas av så kallat oljud9 fungerar inte alltid ERC 

som en bra approximation av hur aktiepriset kommer att reagera på olika former av 

information (Ronen et al., 2005). Standardsättare kan välja att sätta standarder som 

leder till högre ERC, till exempel krav på mera information. Standarder som leder till 

högre ERC är alltid gynnsamma för investerare medan de inte alltid är lönsamma för 

allmänheten på grund av att företagsinformation är en allmän produkt (Scott, 

2007:165). Alla har tillgång till informationen och eftersom företag inte kan ta betalt för 

informationen leder det till att investerare hela tiden vill ha mera gratis information. 

När det hela tiden krävs mera information behövs det standardsättare som bestämmer 

hur mycket information som gynnar allmänheten bäst. 

2.3.2 Behovet av standardsättare 

Som nämnts borde marknadskrafterna klara av att se till att rätt mängd information 

publiceras, det vill säga en mängd som alla accepterar, såväl företag som investerare. 

Ifall marknadskrafterna klarar av detta på egen hand behövs inga standardsättare som 

bestämmer hur mycket information som ska publiceras. Eftersom det i dag finns ett 

antal olika standardsättare kan slutsatsen dras att marknadskrafterna ensamma inte 

klarar av att fastställa mängden information som är bäst för allmänheten. Problemet 

som standardsättare har är att veta vilken mängd information som är bäst för 

                                                        

8 För Earnings Response Coefficient (ERC) finns det ingen godtycklig översättning. I fortsättningen 

används förkortningen ERC. 

9 Oljud i detta fall är en översättning från begreppet ”noise”.. Black (1986) definierar noise som den 

information som är tillgänglig för investerare men inte finns i finansiell information utgivet av företag (till 

exempel rykten). Oljud gör att modeller som beräknar förväntad avkastning inte fungerar optimalt. 



18 

 

 

allmänheten och därför händer det att vissa standarder kräver information som kan 

hota företagets konkurrensfördelar. 

Förutom att mängden information borde produceras enligt marknadskrafterna, har 

företag andra incitament att producera information frivilligt utan ingripande av 

standardsättare. Enligt Scott (2007:447) publicerar företag frivillig information för att 

minska på kontraktkostnaderna. Mera information leder till högre trovärdighet i fråga 

om till exempel resultatet, men också till minskade lånekostnader. Scott (2007:449) 

påpekar också att marknadsbaserade incitament finns; frivillig publicering av 

information leder till högre trovärdighet hos ledningen vilket gör deras tjänster mera 

attraktiva i framtiden. Dålig eller manipulerad information skadar ledningens rykte. 

Marknaden vet att ledningen sitter på insiderinformation och ifall ledningen inte 

publicerar denna information börjar marknaden tro att informationen har negativa 

konsekvenser för företaget. För att undvika detta har ledningen incitament att 

publicera information (Scott, 2007:452). Mängden incitament att publicera 

information borde vara tillräcklig, eftersom fördelarna är många vid publicering av 

frivillig information och nackdelarna vid utebliven publicering är omfattande. 

Jeanjean och Stolowy (2008) hävdar i sin artikel att incitament för att publicera 

information styr kvaliteten på rapporterna, inte standarder. Incitament som finns 

borde med andra ord leda till godtycklig information av hög kvalitet, men ändå finns 

det standardsättare som bestämmer hur saker och ting ska redovisas. Enligt Scott 

(2007:463–465) är orsakerna till att marknaden inte klarar av att bestämma mängden 

information följande: 1) Konkurrerande företag kan dra nytta av viss information och 

därför släpps inte informationen, 2) adverse selection10 och 3) moral hazard11. Om 

företag publicerar all den information som investerare vill ha leder detta till att 

konkurrerande företag också får tillgång till information som kan skada företagets 

verksamhet. Informationsasymmetrin i form av adverse selection och moral hazard 

leder till att ledningen inte har fullständiga incentiv att publicera all information, 

                                                        

10 Adverse selection är en form av informationsasymmetri. Ledningen besitter mera information än 

investerare och därför kan ledningen syssla med insiderhandel eller dröja med att publicera dåliga nyheter. 

11 Moral hazard är det problem som uppstår när investerare överlåter sina pengar till ledningen och 

därmed mister kontrollen av pengarna. Investerare kan inte påverka ledningens beslut och därför kan 

ledningen missbruka makten för egen nytta. 
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eftersom viss information kan skada ledningens egna intressen. Nackdelarna som 

uppstår med de tre uppräknade problemen är tillräckligt stora för att det ska finnas ett 

behov av standardsättare som bestämmer vad som ska redovisas och vad som inte 

behöver redovisas. Med konsekventa standardsättare spelar alla företag enligt samma 

spelregler. 

Nya IFRS måste godkännas av den Europeiska kommissionen före de blir obligatoriska 

för berörda företag (Brackney och Witmer, 2005). Även om det är Europeiska 

kommissionen som bestämmer om nya standarder eller förändringar till standarder 

ska tas i bruk inom EU, är det ändå IASB som i form av standardsättare utformar 

standarderna. Enligt Armstrong et al. (2010) har Europeiska kommissionen rätt att 

förkasta IASB:s förslag till nya standarder ifall standarderna inte följer följande tre 

kriterier: 1) Standarden är enligt EU:s princip om riktiga och rättvisande värden, 2) 

standarden är enligt EU:s kriterier för förståelse, relevans, trovärdighet och 

jämförbarhet, 3) införandet av standarden ligger i Europas gemensamma intresse. Ifall 

inte alla tre kriterier håller har Europeiska kommissionen rätt att förkasta standarden 

eller be att IASB omformulerar standarden. 

Eftersom det är Europeiska kommissionen som godkänner standarder som IASB tar 

fram är det två olika institutioner som påverkar standardernas slutliga utformning. 

Med två olika institutioner ökar också möjligheten för lobbning eftersom lobbare kan 

påverka två olika beslutsfattare. Lobbning leder till konflikter om huruvida nya 

standarder är bra eller dåliga för allmänheten. Enligt Scott (2007:486–488) uppstod 

det stora problem vid lanseringen av förändringar i IAS 39 (redovisning av finansiella 

instrument). Bankerna var de som höjde rösten mest och en effektiv lobbning från 

bankerna med bland annat Europeiska centralbanken i spetsen ledde till att införandet 

av förändringarna i IAS 39 sköts upp (Scott, 2007:486–488). Detta är ett exempel på 

lobbning för egna intressen, eftersom bankerna var de som skulle ha lidit mest av 

införandet av nya IAS 39. Det finns en möjlighet att flera av IASB:s standarder kan vara 

manipulerade på samma sätt, det vill säga en viss intressegrupp får igenom standarder 

som gynnar dem genom intensiv lobbning. 

Det kan konstateras att standardsättare behövs, men problemet med hur mycket 

information som är bäst för allmänheten återstår. Vems intresse ska IASB följa, ska de 

fråga företagsledningen eller investerare vad som är den optimala mängden 

information. Beroende på vem som tillfrågas är svaret olika och det är upp till 
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standardsättare att hitta den optimala mängden. Det finns två stora standardsättare; 

IASB och FASB. Borde konkurrens tillåtas genom att låta företag välja vilka standarder 

de ska följa; IFRS eller US GAAP? Frågan är huruvida det skulle ha positiva 

konsekvenser att standardsättare tävlar om vilka standarder som är av högsta kvalitet 

eller skulle det ha negativa konsekvenser om en av standarderna skulle bli 

kvalitetsmässigt så dålig att suspekta och oetiska företag väljer att redovisa enligt 

denna standard. Enligt Scott (2007:501) skulle en valbarhet av standarder leda till ett 

så kallat ”lopp till botten”12, det vill säga en valfrihet av standarder skulle enbart ha 

negativa konsekvenser. Konvergens mot ett set internationellt accepterade 

redovisningsstandarder av hög kvalitet skulle möjligtvis lösa detta problem. 

2.4 Övergångens effekter på bokslut och aktiepriset 

En ökad mängd information som företagen publicerar minskar på 

informationsasymmetrin mellan köpare och säljare av ett företags aktier. Detta leder 

till att företagens kostnader för att få in mera kapital minskar (Leuz och Verrecchia, 

2000). Effekten syns mindre i länder där den publicerade informationsmängden redan 

är stor (t.ex. USA) jämfört med i länder där den publicerade informationsmängden är 

liten (Leuz och Verrecchia, 2000). En övergång till redovisningsstandarder som kräver 

att företag publicerar mera information borde därför också vara av nytta för 

användarna av informationen. Daske, Hail, Leuz och Verdi (2008) bevisar att 

övergångens effekter på företag är större hos företag från länder med större skillnader 

mellan tidigare lokala GAAP och IFRS. Ifall publiceringen av information ökar markant 

är det möjligt att effekter syns i företagens bokslut och aktiepris. Dock är dessa effekter 

som ovan nämnts mindre i länder som tillämpar standarder med högt 

informationskrav, som till exempel US GAAP. 

Vid införande av nya standarder uppstår nya möjligheter för ledningen att tolka dessa 

standarder, vilket leder till ökad valfrihet hos ledningen gällande redovisningen av 

företagets verksamhet (Jeanjean och Stolowy, 2008). Denna valfrihet leder till såväl 

positiv som negativ resultatmanipulering. Enligt Jeanjean och Stolowy (2008) kommer 

inte en ökning eller minskning av resultatmanipuleringen att synas på några år. Därför 

anser Jeanjean och Stolowy (2008) att det tar flera år innan analytiker och investerare 

                                                        

12 Scott (2007:501) använder termen ”Race to bottom”. Lopp till botten är en fri översättning av uttrycket. 

Definitionen är att det blir en tävling om vem som har de sämsta standarderna. 
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kan jämföra finansiella rapporter mellan olika länder. Eftersom ledningen har 

möjlighet till resultatmanipulering leder detta till en minskad rättvisande bild av 

företagets prestation, som i sin tur leder till minskad jämförbarhet på grund av 

felvisande information i rapporterna.  

Ett sätt att bedöma huruvida kvaliteten på finansiella rapporter har ökat efter 

övergången till IFRS är att studera hur mängden resultatmanipulering påverkats. Ifall 

resultatmanipuleringen minskar tyder detta på att kvaliteten på redovisningen ökar. 

Barth, Landsman och Lang (2008) påpekar att resultatmanipulering och främst 

ledningens valfrihet inte enbart är dåligt; eftersom IFRS kräver att vissa saker ska 

redovisas på ett exakt sätt medan standarderna samtidigt kräver att företagen ska 

redovisa enligt en riktig och rättvisande bild, bör det finnas möjlighet för ledningen att 

kringgå vissa regleringar för att rapportera en så rättvisande bild som möjligt. 

Jeanjean och Stolowy (2008) finner belägg för att resultatmanipuleringen inte 

minskade efter IFRS i länder som Storbritannien och Australien, medan 

resultatmanipuleringen till och med ökade i Frankrike. Detta är antydningar på att 

redovisningskvaliteten minskade i kontinentala europeiska länder. Enligt Jeanjean och 

Stolowy (2008) är deras resultat bevis på att enhälliga rapporter inte är tillräckliga för 

att skapa ett gemensamt finansiellt språk och de anser att det är andra incitament för 

rapporteringen enligt hög kvalitet som styr redovisningskvaliteten, inte regleringen. 

Genom att jämföra företag från 21 länder som frivilligt använder IAS/IFRS med företag 

som använder lokala GAAP finner Barth et al. (2008) belägg för att 

resultatmanipuleringen är mindre utbredd bland IFRS-företag och därför är IFRS av 

högre kvalitet än tidigare lokala standarder. Dessa två studier finner olika resultat 

vilket kan vara ett tecken på att redovisningskvaliteten minskat i vissa länder (t.ex. 

Frankrike), medan redovisningskvaliteten överlag i världen har ökat i och med 

införandet av IFRS. 

Övergången till IFRS borde inte påverka företagsvärderingen på börsnoterade företag i 

Finland, eftersom aktiemarknaden i Finland anses vara effektiv. Företagens 

verksamhet eller operationer ändras inte vid en ändring av standarder. Det som kan 

leda till förändringar i aktiepriset är ifall kvaliteten på de finansiella rapporterna ökar 

genom att det blir lättare för investerare att jämföra olika företag, vilket gör det lättare 

för investeraren att fatta ekonomiska beslut. Ifall IFRS är standarder av högre kvalitet 
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än FAS borde investerare belöna företag som frivilligt rapporterar enligt IFRS genom 

att betala ett högre aktiepris. 

Övergången till IFRS har ökat analytikers förmåga att uppskatta företagens prestation. 

Enligt Tan, Wang och Welker (2011) attraherar IFRS utländska analytiker. En ökad 

mängd analytiker ökar också konkurrensen bland analytikerna och pressen på att 

företagen levererar så träffsäkra rapporter som möjligt ökar i och med den ökade 

konkurrensen. Tan et al. (2011) finner dock inga belägg för att inhemska analytikernas 

träffsäkerhet inom det egna landet skulle ha ökat i och med övergången till IFRS, men 

de finner belägg för att utländska analytikers träffsäkerhet ökade i och med övergången 

till IFRS. Att utländska analytikers träffsäkerhet ökade är ingen överraskning, eftersom 

skillnader mellan lokala GAAP orsakade svårigheter att förstå alla lokala GAAP. I och 

med införandet av IFRS kunde analytiker analysera redovisade rapporter som var 

uppgjorda likadant i både analytikerns hemland och i hemlandet för företaget som 

analyserades, vilket gjorde det lättare för analytiker att förstå rapporterna. 

2.4.1 Effekter på nyckeltal 

När det uppstår skillnader i hur ekonomiska händelser ska redovisas, uppstår också 

skillnader i bokslutet. Skillnaderna i bokslutet leder till skillnader i företagens 

nyckeltal. Ifall IFRS är av högre kvalitet borde nyckeltalen påverkas på så sätt att de ger 

investerarna en mera rättvisande bild av företaget. Lantto och Sahlström (2009) 

undersöker hur nyckeltalen hos finländska börsnoterade företag påverkades vid 

övergången. Lantto och Sahlström (2009) finner belägg för att alla nyckeltal förutom 

likviditet förändrades; nyckeltal som mäter lönsamheten13 ökade mellan nio och nitton 

procent, P/E-talet minskade med elva procent och skuldsättningsgraden ökade med 

cirka tre procent. Enligt Lantto och Sahlström (2009) är orsaken till dessa förändringar 

en ökning av vinsten i resultaträkningen samt en ökning av det främmande kapital som 

uppstår när företag rapporterar enligt IFRS riktlinjer om en riktig och rättvisande bild i 

stället för tidigare rapportering till historiska värden.  

                                                        

13 Nyckeltal som mäter lönsamheten är en fri översättning av ”Profitability ratios”. Nyckeltalen som 

används i undersökningen (Lantto och Sahlström, 2009) är rörelsemarginal (Operating profit margin), 

avkastning på eget kapital (Return on Equity) och avkastning på investerat kapital (Return on Invested 

Capital). 
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Det är svårt att bedöma ifall dessa förändringar gör det lättare för investerare att fatta 

ekonomiska beslut, men enligt IASB borde nyckeltalen från och med år 2005 ge en 

mera rättvisande bild av företagets prestation. Eftersom Lantto och Sahlström (2009) 

enbart undersökte finländska företag kan det hända att effekterna i övriga europeiska 

länder var olika. Dock hävdar Lantto och Sahlström att den finländska 

redovisningslagstiftningen anses vara mycket lika andra nationella regelverk i 

kontinentala Europa och därför borde effekterna i Finland representera effekterna i 

hela kontinentala Europa rätt väl. 

I en studie gjord av Callao, Jarne och Laínez (2007) undersöks effekter på 

bokslutsinformation och nyckeltal på spanska företag före den tvingande övergången 

till IFRS år 2005. Callao et al. (2007) finner belägg för att företag som använde frivillig 

IFRS hade signifikant större gap mellan marknadsvärde och bokföringsvärde än företag 

som rapporterade enligt spanska GAAP. Företagen som använde frivillig IFRS i 

Spanien hade bland annat större kassa, mera främmande kapital, större räntabilitet på 

eget kapital, lägre eget kapital och lägre räntabilitet på tillgångar (Callao et al., 2007). 

Genom att jämföra studien av spanska företag (Callao et al., 2007) med studien gjord 

på finländska företag (Lantto och Sahlström, 2009) kan konstatateras att effekterna på 

nyckeltalen i princip är samma oberoende av land. Eftersom både Spanien och Finland 

hör till kontinentala Europa har de haft liknande redovisningslagstiftning redan före 

övergången till IFRS. 

Under 1990-talet var skillnaderna mycket stora mellan US GAAP och kontinentala 

lokala standarder i Europa. Troberg (2007:25) lyfter fram ett exempel som ger en 

inblick i hur stora skillnaderna var: År 1993 var Daimler-Benz noterade på New York 

Stock Exchange och på tyska börsen. Därför rapporterade Daimler-Benz enligt US 

GAAP och enligt tyska dåvarande GAAP. Enligt tyska GAAP gjorde Daimler-Benz år 

1993 en vinst på 615 miljoner D-mark, medan enligt US GAAP gjorde Daimler-Benz en 

förlust på 1839 miljoner D-mark (Troberg, 2007:25). Verksamheten är densamma, 

men beroende på vilka standarder företaget rapporterar enligt påverkas resultatet. 

Detta är en av orsakerna till att det finns belägg för att en ändring av 

redovisningsstandarder borde påverka värderingen av företag. 
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2.4.2 Effekter på aktiemarknaden 

Enligt Fama (1970) är kapitalmarknaden effektiv. Vid en ”halvstark form”14 av 

marknadseffektivitet reagerar aktiepriset genast vid publiceringen av ny publik 

information om företaget (Fama, 1970). Eftersom den information som företag 

publicerar enligt IFRS ska vara relevant, bör företag publicera ny information så snabbt 

som möjligt (Troberg, 2007:32). Ifall kapitalmarknaden är av ”halvstark form” och 

företag publicerar ny information genast syns effekterna på aktiepriset genast när den 

publicerbara händelsen sker. IFRS:s målsättning är att se till att informationen som 

publiceras är av högre kvalitet än tidigare information, vilket kan leda till en positiv 

effekt på aktiemarknaden. 

Före övergången spekulerades det i hur IFRS kommer att påverka aktiemarknaden. 

Ifall IFRS är av högre kvalitet än tidigare standarder belönar investerare företag genom 

att betala ett högre pris för företagets aktie. Ifall investerare anser att IFRS är svåra 

standarder att förstå eller att redovisningskvaliteten minskar påverkas aktiemarknaden 

negativt. Enligt Bolton (2004) var inte analytikerna beredda på övergången; 

analytikerna var inte säkra på hur marknaden skulle reagera på en omfattande 

förändring. I och med dålig förståelse för IFRS finns det en risk att övergången kan ha 

en negativ inverkan på aktiemarknaden (Bolton, 2004). Även om effekterna i början på 

grund av en ökad volatilitet kan vara negativa, anser ändå stor del av analytikerna att 

IFRS kommer att ha en långsiktig positiv effekt på aktiemarknaden (Bolton, 2004). 

Att undersöka effekter på aktiemarknaden kan göras på två olika sätt; genom att se på 

hur aktiemarknaden reagerade vid övergången till IFRS eller genom att före år 2005 

jämföra företag som frivilligt rapporterar enligt IFRS med företag som enbart 

rapporterar enligt lokala GAAP. Problemet med det andra sättet att undersöka effekter 

på aktiemarknaden är att vissa länder förbjöd frivillig rapportering enligt IFRS före år 

2005. För alla marknader finns det därför inte jämförbara företag. Jeanjean och 

Stolowy (2008) påpekar ett annat problem som uppstår när forskare jämför företag 

som frivilligt rapporter enligt IFRS med övriga företag; urvalet av företag som frivilligt 

rapporterade enligt IFRS är litet och de flesta företag som valde att frivilligt rapportera 

enligt IFRS var företag som gynnades av att rapportera enligt IFRS. Vid jämförande 

studier före 2005 finns det en risk för metodfel på grund av problemen som Jeanjean 

                                                        

14 ”Halvstark from” är en fri översättning från Semi-strong form. 
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och Stolowy lyfter fram. Eftersom IFRS ansågs vara bra standarder på grund av resultat 

från jämförande studier, finns det en möjlighet att fördelarna med IFRS överdrevs före 

övergången år 2005 (Jeanjean och Stolowy, 2008). 

I en studie gjord av Daske et al. (2008) framgår det att aktieomsättningen ökade 

mellan tre och sex procent efter den obligatoriska övergången till IFRS. Daske et al. 

(2008) finner också bevis för att företagens kapitalkostnader minskade i och med 

övergången. För företag som övergick till IFRS frivilligt syns samma effekt på 

likviditeten och kapitalkostnaderna, men dessa effekter beror troligen på att företag 

som gynnas mest av IFRS väljer att frivilligt rapportera enligt IFRS (Daske et al., 

2008). Ovannämnda är i enlighet med vad Jeanjean och Stolowy (2008) påstår om den 

frivilliga användningen av IFRS. Effekterna på aktiemarknaden är svåra att undersöka 

före övergången, men från och med år 2005 när IFRS blev obligatoriskt, är det lättare 

att se hur aktiemarknaden påverkades. Eftersom IFRS blev obligatoriskt för alla 

noterade företag, fanns inte möjligheten att företagen kunde välja de standarder som 

gynnade dem mest. 

Leuz och Verrecchia (2000) finner belägg redan före införandet av IFRS att tyska 

företag som rapporterar enligt US GAAP eller IAS har en lägre procentuell köp-sälj 

spridning och en högre aktieomsättning än företag som rapporterar enligt tyska GAAP. 

Detta är enligt Leuz och Verrecchia (2000) tecken på att internationellt accepterade 

redovisningsstandarder såsom US GAAP och IFRS/IAS är standarder av högre kvalitet 

än europeiska nationella standarder. Genom att studera effekter på polska marknaden 

finner Klimczak (2011) inga bevis på att aktiemarknaden skulle ha reagerat positivt vid 

införandet av IFRS. Klimczak (2011) finner dock belägg för att aktier i företag som 

frivilligt rapporterade enligt IFRS hade en positiv onormal avkastning. Både Leuz och 

Verrecchias (2000) studie liksom Klimczaks (2011) studie tyder på att företagen som 

rapporterade enligt IFRS före 2005 belönades med högre onormal avkastning, medan 

effekterna inte längre bibehölls efter övergången år 2005.   

Daske (2006) undersöker hur kostnaderna för eget kapital påverkas av frivillig 

rapportering enligt IFRS eller US GAAP. Daske (2006) finner belägg för att 

kapitalkostnaderna inte minskade för dessa företag. För vissa företag till och med 

ökade kapitalkostnaderna. Ifall kapitalkostnaderna är oförändrade kan detta vara ett 

tecken på att informationsrisken fortfarande fanns kvar hos företagen som 

rapporterade enligt IFRS eller US GAAP, medan en ökning av kapitalkostnaderna kan 
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vara ett tecken på att investerare ansåg att rapportering enligt IFRS eller US GAAP 

enbart skapar förvirring, eftersom gemene investerare inte kände till IFRS/IAS under 

åren 1993-2002 som utgjorde datamaterialet i Daskes (2006) studie. Som nämnts ovan 

finner Daske et al. (2008) att kapitalkostnaderna för företagen minskade efter 

övergången år 2005. I liknande studier finner Daske (2006) och Daske et al. (2008) att 

kapitalkostnaderna var oförändrade eller ökade för företag som frivilligt rapporterade 

enligt IFRS fram till år 2002, medan kapitalkostnaderna minskade efter övergången år 

2005. Enligt flera studier som nämnts i denna avhandling var effekterna positiva för 

företag som rapporterade frivilligt enligt IFRS, men effekterna var mycket små eller 

obefintliga ifall data från 1990-talet används.  

Karamanou och Nishiotis (2009) finner att företag som rapporterar frivilligt enligt 

IAS/IFRS har en positiv onormal avkastning vid publiceringen av finansiella rapporter. 

Effekterna syns också långsiktigt eftersom kapitalkostnaderna för företagen två år 

framåt minskade jämfört med tidigare och köprekommendationerna av företagets 

aktier bland analytikerna ökade (Karamanou och Nishiotis, 2009). Dessa positiva 

effekter uppstod enligt samma artikel på grund av signalering om att företagen inte har 

något negativt att dölja samt genom minskad informationsasymmetri. Genom att 

signalera att rapporterna är av högre kvalitet är det möjligt att flera investerare väljer 

företag som frivilligt rapporterar enligt IFRS. 

I Akerlofs (1970) kända artikel om signalering framgår det att det är möjligt att visa en 

högre kvalitet genom att signalera. Akerlofs (1970) exempel gäller när en begagnad bil 

ska köpas och det finns två att välja mellan till samma pris. Då väljs den som signalerar 

att den är av bättre kvalitet. Signalering kan också ses hos företag som frivilligt 

rapporterar enligt IFRS. Företagen vill minska på informationsasymmetrin genom att 

visa mera information (signalera) om företagets prestationer, eftersom det borde leda 

till flera investerare och samtidigt lägre kapitalkostnader. Dock bör kritiken av 

Jeanjean och Stolowy (2008) som presenteras ovan beaktas. Enligt dem är det enbart 

företag som gynnas av IFRS som frivilligt rapporterar enligt IFRS (Jeanjean och 

Stolowy, 2008). Detta är logiskt eftersom inget företag vill signalera att de presterar 

sämre än vad investerare och analytiker tror. I och med den obligatoriska övergången 

försvann denna möjlighet, vilket kan vara en av orsakerna till att effekterna på 

aktiemarknaden inte är lika tydliga efter år 2005. 
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2.4.3 För- och nackdelar med övergången 

Vid varje större förändring i standarder finns det vinnare och förlorare. För att nya 

standarder ska accepteras bör ändå fördelarna vara större än nackdelarna. Före 

övergången fanns det lobbare som lyfte fram både för- och nackdelar med IFRS. Larson 

och Brown (2001) undersökte lobbarnas uppförande beroende på vilket land de kom 

från och Larson och Brown fann belägg för att största delen av lobbarna som ansåg att 

en del specifika IAS bör införas kom från länder med liknande förfarande i deras lokala 

GAAP. Larson och Brown (2001) hävdar i samma studie att lobbare från länder med 

hög korrelation mellan finansiella rapporter och beskattning lobbade för införandet av 

IAS mera än andra lobbare. Eftersom det fanns lobbare som påverkade IASC/IASB 

under framtagandet av IFRS finns det en möjlighet att fördelarna med IFRS, enligt 

IASB, kan vara överdrivna eller att standarderna enbart är till fördel i vissa länder. 

Därför är det viktigt att ha en kritisk syn på vissa fördelar, eftersom fördelarna kan 

innebära en fördel i ett land medan de utgör en nackdel i ett annat land. Det är också 

viktigt att försöka hitta objektiva studier om IFRS:s påverkan på marknaden. 

Enligt Europeiska Unionen (2002) leder en enda uppsättning av 

redovisningsstandarder till att den inre marknaden fungerar bättre. Genom 

harmoniserade och globalt accepterade standarder skapas kostnadseffektiva 

kapitalmarknader och samtidigt ett skydd för investerare genom ökat förtroende för 

finansiella rapporter (Europeiska Unionen, 2002). Genom att Europeiska 

kapitalmarknader blir mera effektiva ökar konkurrenskraften hos företag som 

rapporterar enligt IFRS (Europeiska Unionen, 2002). Europeiska Unionen som 

godkänner IASB:s roll som standardsättare finner ovannämnda fördelar med 

internationellt accepterade standarder. Dock gäller fördelarna internationellt 

accepterade standarder mera generellt än fördelar med IFRS specifikt, vilket kan leda 

till en misstolkning av IFRS:s fördelar. 

Företagen underskattade svårigheten, effekterna och kostnaderna med IFRS. Detta 

märks eftersom revisorer gjorde mycket flera anmärkningar rörande företagens 

finansiella rapporter än tidigare. Svårigheten med IFRS leder till att revisorn ofrivilligt 

hjälper företagen att uppgöra sina rapporter, vilket leder till att revisorns oberoende 

kan skadas. Jämförbarheten i företagens finansiella rapporter har ökat, men de olika 

sätten som används för att rapportera en viss händelse är många vilket kan leda till 

stora skillnader i slutrapporterna. Skillnader finns i hur företag från olika länder 

publicerar sin resultaträkning och balansräkning. Detta kan betyda att jämförbarheten 
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inte nödvändigtvis har ökat. Kraven om verkligt värde på tillgångar leder till större 

påverkan från ledningen, eftersom ledningen ska uppskatta ett verkligt värde på 

tillgångar som inte handlas på en marknad. Verkligt värde ger relevant information på 

bekostnad av värderingens trovärdighet. Det är svårt att bedöma om relevant 

information är viktigare än tillförlitlig information. Nackdelarna ovan är kortsiktiga, 

men enligt flera revisorer och forskare kommer effekterna att bli positiva på lång sikt. 

(Hoogerdoorn, 2006) 

Eftersom IFRS bland annat tagits fram för att underlätta investerarnas beslut är det 

viktigt att försöka se hur investerarna påverkades av IFRS. Genom att se på fördelarna 

för investerare skapas det en bild av huruvida IASB verkligen vill underlätta 

investerarnas ekonomiska beslut. Ball (2006) hävdar att IFRS ledde till mera exakta 

och jämförbara standarder än tidigare lokala GAAP, vilket leder till mera korrekta 

värderingar på aktiemarknaden. Korrekta värderingar på aktiemarknaden minskar 

risken för investerare och därför kräver investerare mindre avkastning för risken, vilket 

leder till minskade kapitalkostnader för företag. När kvaliteten på de finansiella 

rapporterna ökar kan mindre investerare få fram information som enbart analytiker 

hade tid och råd att ta fram tidigare. Detta leder till att små investerare kan tävla med 

stora investerare och analytiker från och med införandet av IFRS (Ball, 2006).  

Redovisning enligt verkligt värde är det som skapat mest diskussion gällande 

nackdelarna med IFRS. Enligt ett flertal IAS och IFRS ska tillgångar redovisas enligt 

verkligt värde (t.ex. IAS 16, IAS 39 och IFRS 2). Det som kritiseras är att det inte finns 

någon marknad för vissa tillgångar och därför är det upp till ledningen att uppskatta ett 

verkligt värde på tillgången. När ledningen uppskattar värden minskar trovärdigheten 

och kvaliteten minskar på grund av ledningens påverkan på bokslutssiffrorna. Ball 

(2006) hävdar att redovisning enligt verkligt värde för tillgångar på olikvida marknader 

kan leda till att ledningen manipulerar värden genom val av för dem fördelaktiga 

modeller och parametrar. Redovisning enligt verkligt värde kan vara en orsak till 

resultatet i Jeanjean och Stolowys (2008) undersökning som inte finner belägg för att 

resultatmanipuleringen minskat efter införandet av IFRS, utan att 

resultatmanipuleringen till och med ökat i vissa länder. När företagsledningen har ökad 

valfrihet vid värdesättningen av tillgångar finns det en risk för ökad negativ 

resultatmanipulering sett ur investerarnas synvinkel. 
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Företag har ofta finansiella instrument som korrelerar med deras tillgångar för att 

uppnå en viss hävstångseffekt eller för att skydda sig mot nedgångar. Ball (2006) 

påpekar att det är svårt för företag att sälja finansiella instrument till det värderade 

priset om företagen värderat dessa enligt verkligt värde, vilket vid en ekonomisk 

nedgång kan leda till bekymmer för företag. Efter finanskrisen 2007-2009 tog IASB 

och FASB ett steg bakåt gällande redovisning till verkligt värde för finansiella 

instrument, eftersom många ansåg att valbarheten för ledningen var en av orsakerna 

till krisen. Det kan noteras att IASB:s sköt upp införandet av IFRS 9 (standarden om 

redovisning enligt rättvisande bild av finansiella instrument) till år 2015 (IASB, 2012a). 

Vid byte av redovisningsstandarder liksom vid stora förändringar uppstår kostnader för 

företag. Kostnader för att ändra system och för att fortbilda personalen. Eftersom IFRS 

används i över 100 länder är kostnaderna omfattande, därför bör kostnaderna beaktas 

som en nackdel vid införandet av IFRS. Andra stora kostnader som uppstår är 

kostnader för konsultation av till exempel revisorer om hur rapporterna ska läggas upp. 

Diehl (2010) bevisar i sin studie att kostnaderna för revisionstjänster som inte hade 

med själva revisionen att göra ökade år 2005. Denna ökning av kostnader skedde 

troligtvis på grund av behovet av mera konsulttjänster, eftersom företagen inte hade 

tillräckligt med kunskap för att klara av övergången till IFRS på egen hand. 

Nackdelarna med IFRS leder till både fysiska kostnader i form av pengar och till andra 

eventuella nackdelar som till exempel ökad resultatmanipulering. 
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Tabell 1  För- och nackdelar med övergången 

Fördelar Nackdelar 

 

 Ökad jämförbarhet mellan 

rapporter 

 Högre redovisningskvalitet 

 Sänkta kapitalkostnader för 

företag 

 Mindre informationsasymmetri 

mellan investerare och företag 

 Nyckeltalen blir mera rättvisande 

 Likviditeten på aktiemarknaden 

ökar 

 Lägre köp-sälj spridning 

 Underlättar investerares beslut 

 

- Ökad valfrihet hos ledningen kan 

leda till ökad resultat-

manipulering 

- Större gap mellan marknads- och 

bokföringsvärde 

- Effekterna kan uppstå på grund 

av signalering från företag som 

gynnades mest av övergången 

- Dyr omstrukturering av redo-

visningen i företagen 

- Höga konsultarvoden för hjälp att 

skapa rapporter enligt IFRS 

 

Ovan i tabell 1 sammanfattas de mest tongivande för- och nackdelarna med övergången 

till IFRS. För- och nackdelarna har blivit sammanfattade från vad som presenterats i 

den teoretiska referensramen av denna avhandling. Till positiva effekter hör abstrakta 

och konkreta fördelar som till exempel att marknaden blivit mera likvid och att 

kvaliteten på finansiella rapporter har ökat. Till negativa effekter hör också en del 

abstrakta nackdelar, men det finns också konkreta nackdelar som till exempel höga 

kostnader med att införa IFRS i alla börsnoterade företag i över 100 länder. 

2.5 Sammanfattning 

Information om företagets verksamhet styr investerares och andra intressenters beslut. 

Därför är det viktigt att informationen som skapas är av hög kvalitet. Hög kvalitet 

uppnås genom transparenta och rättvisande finansiella rapporter. År 2005 infördes 

IFRS som internationellt accepterade redovisningsstandarder inom EU. IFRS anses 

vara standarder av hög kvalitet, vilket borde underlätta intressenternas beslut enligt 

ovan. I kontinentala Europa fanns länge redovisningstraditioner som var orienterade 

mot beskattaren och kreditinstitut, vilket återspeglas i tidigare lokala GAAP som fanns i 
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länderna inom EU. I och med en övergång till mera kapitalorienterade företag uppstod 

ett behov av nya standarder. 

Investerare började kräva mera information för att minska på informationsrisken och 

samtidigt minska på den totala investeringsrisken. Detta ledde till ett behov av nya 

redovisningsstandarder, som utmynnade i nya standarder med namnet IFRS. IFRS:s 

uppgift är att skydda investerare genom att se till att företag publicerar en mera 

rättvisande information som investerare har mera nytta av. Detta borde leda till att 

investerare gynnades av övergången och de belönar företagen genom att betala ett 

högre aktiepris. När investeringsrisken minskar, minskar också den förväntade 

avkastningen. Dividenderna är densamma eftersom kassaflöden inte påverkas av en 

förändring av redovisningsstandarder och därför har företagen samma utdelningsbara 

vinst som före övergången. 

Såsom konstaterats i detta kapitel gynnas företag samt investerare av rapporter av 

högre kvalitet. Effekterna av IFRS syns främst i minskade kapitalkostnader och ökad 

aktieomsättning. Investerare gynnas av mera information och högre kvalitet på 

informationen, eftersom risken för deras investeringar minskar. Givet är att investerare 

är riskmedvetna och de väljer alltid en investering med lägre risk ifall det finns två 

investeringar med samma förväntade avkastning. Men det finns också kostnader med 

IFRS, framförallt kostnader som uppstår vid införandet av nya system samt 

kostnaderna för kunskapen som måste köpas in till företag på grund av bristfällig 

kunskap inom företagen. Små negativa förändringar sker ifall kostnaderna av 

införandet är tillräckligt stora och därför leder till en negativ effekt på framtida 

kassaflöden. 

Skuldsättningsgraden ökade hos företag som rapporterade enligt IFRS, eftersom 

rapporteringen av företagets skulder enligt verkligt värde ledde till en ökning av 

skulderna. Nyckeltalen för avkastningen ökade vilket förklaras av högre resultat i och 

med övergången till IFRS. Det är upp till investerare att bestämma huruvida de tror att 

IFRS har lyckats med uppgiften att få företag att redovisa en mera rättvisande bild av 

företagets tillgångar och skulder. Ifall de tror att IFRS har klarat av detta, torde de 

belöna företagen med att betala ett högre aktiepris. Företag med ett stort antal 

investerare torde därför se en positiv effekt på aktiens pris och omsättning. Fang, Noe 

och Tice (2009) bevisar i deras studie att en hög aktieomsättning påverkar företagets 
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verksamhet positivt. Detta syns bäst i ökat företagsvärde genom ett större Tobins Q-

värde15.   

Övergången till IFRS torde ha lett till mera konkurrenskraftiga företag i EU, eftersom 

en ökad jämförbarhet och transparens leder enligt De Franco et al.(2011) till lägre 

kapitalkostnader för företag och ökat intresse av aktiemarknaden hos investerare. Med 

högre konkurrens bland investerare pressas kapitalkostnaderna ner och på sätt blir 

europeiska företag mera slagkraftiga på utländska marknader. De flesta forskare och 

yrkesmän inom redovisning är av samma åsikt att övergången till IFRS är gynnsam för 

EU, men effekterna syns mera långsiktigt på grund av en viss okunskap om IFRS i 

början av införandet. 

Aktiemarknaden kan ha reagerat positivt på övergången på grund av att aktieägarna 

belönar företag, som redovisar enligt IFRS, genom att betala ett högre pris för aktien. 

När informationsasymmetrin minskar ökar också investerarnas intresse att handla 

aktier och investerarna är villiga att betala ett högre pris för aktien när 

informationsrisken minskar. Därför borde de positiva effekterna vara större för företag 

med ett större antal små- och privatägare än för företag med ett mindre antal små- och 

privatägare. Genom att gruppera företagen enligt antalet små- och privatägare och 

sedan jämföra deras kumulativa onormala avkastning med varandra kan resultat tas 

fram angående ifall IFRS verkligen gynnar investerare. Ifall IASB försöker konvergera 

mot FASB borde företag med ett större antal små- och privatägare ha en större 

kumulativ onormal avkastning än jämförbara företag. Antagandet är således att 

investerare belönar företag i form av högre aktiepris efter övergången till IFRS och flera 

investerare belönar företagen mera än färre. 

  

                                                        

15 Ett företags företagsvärde kan mätas med Tobins Q. Ett högre Tobins Q-värde visar på ett högre 

företagsvärde. Tobins Q visar ett samband mellan marknadsvärde och företagets fysiska tillgångar (Se till 

exempel Tobin (1969)). 
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3 Eventstudie 

En eventstudie innebär att det undersöks hur aktiepriset reagerar på en specifik 

händelse (Campbell, Lo och MacKinley, 1997:149). Specifika händelser kan till exempel 

vara publicering av ett företags resultat eller en split av aktien. Vid en eventstudie bör 

själva händelsen väljas som dag ”0” och det är vanligt att tidsintervallet är lika stort 

före och efter händelsen. Orsaken till att dagarna före händelsen undersöks är Famas 

(1970) påstående om att kapitalmarknaden är effektiv enligt halvstark form. Detta 

innebär att aktiepriset reagerar på ny information och genom läckage av 

insiderinformation kommer aktiepriset i viss mån att reagera redan före själva 

händelsen.  

Det finns ingen rätt struktur för hur eventstudier byggs upp men den vanligaste 

eventstudien bygger på sju steg. Första steget är att definiera eventen och bestämma 

längden på tidsintervallet. Andra steget är att avgränsa företagen som används i 

studien, det vill säga välja företag som används i eventstudien. Tredje steget är att 

samla information om verkliga avkastningar. I fjärde steget beräknas parametrarna 

som behövs för själva beräkningen av den förväntade avkastningen. Detta görs 

vanligtvis genom att undersöka ett längre tidsintervall före själva undersökningens 

tidsintervall. Exempel på parameter är aktiens Betavärde, vilket ofta räknas ut på daglig 

data för totalt 120 dagar före undersökningens tidsintervall. Femte steget är att 

bestämma själva proceduren för att räkna onormal avkastning på basis av 

parametrarna bestämda i fjärde steget. Sjätte steget innebär att presentera resultatet av 

eventstudien genom att ta fram kumulativ onormal avkastning. För att få en mera 

rättvisande bild bör företagen grupperas i större grupper, eftersom resultatet i små 

grupper starkt kan influeras av enbart ett företag. Sista och sjunde steget är att tolka 

resultatet och dra slutsatser på basis av resultatet. (Campbell et al., 1997:151–152) 

För att räkna ut en akties onormala avkastning behövs aktiens verkliga avkastning och 

aktiens förväntade avkastning. 

                 (1) 

Ekvation 1 anger hur aktiens onormala avkastning räknas ut. ARit är aktiens onormala 

avkastning dagen t, Rit är aktiens verkliga avkastning dagen t och E(Rit) är aktiens 

förväntade avkastning dagen t. Verkliga värden fås ur en databas för dagliga aktiepris, 
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men problem uppstår när förväntad avkastning ska räknas ut. För att räkna ut den 

förväntade avkastningen behövs en godtycklig modell.  

Eventstudier bygger på att kapitalmarknaden är effektiv enligt halvstark form. Ifall 

kapitalmarknaden är svag ses det inga effekter före själva händelsen och ifall 

kapitalmarknaden är stark ses inga effekter överhuvudtaget. Svag form är när 

aktiepriset enbart styrs av information öppen för allmänheten och stark form är när all 

information om företaget finns tillgänglig för allmänheten, vilket gör att det är omöjligt 

att publicera ny information som kan påverka aktiepriset (Fama, 1970). För att 

effekterna av en händelse ska vara observerbar före och efter en händelse behöver 

därför kapitalmarknaden vara effektiv enligt halvstark form. Eftersom marknaden 

måste vara effektiv enligt halvstark form har det riktats en del kritik mot eventstudier. 

Dock finns det ingen exakt bestämmelse om hurudan marknadseffektivititeten är, 

vilket kan tolkas som att marknaden är effektiv enligt halvstark form så länge som den 

inte är fullständigt svag eller stark. 

Resultatet från en studie av Collet och Dedman (2010) visar att enbart 45,2 procent av 

dagarna med hög aktieavkastning kan förklaras av företagsspecifik information öppen 

för allmänheten. När Collet och Dedman (2010) inkluderar uttalanden från analytiker 

och pressen i den öppna företagsspecifika informationen förklarad ovan, ökar den så 

kallade ”förklarningsgraden” till 62,9 procent. På grund av den låga förklarningsgraden 

i den första studien kan det hända att marknaden inte är lika effektiv som Fama (1970) 

påstår. Eftersom förklarningsgraden ökar när analytikers och pressens uttalanden 

inkluderas i publik information, kan detta bero på att det finns en hel del 

insiderinformation ute på marknaden som inte den oinformerade investeraren har 

tillgång till. Det bör påpekas att data i studien av Collet och Dedman (2010) är från 

åren 2002-2004, vilket är tiden före IFRS. Eftersom IFRS vill att informationen snabbt 

ska spridas till investerare, kan det tänkas att förklarningsgraden har ökat efter år 

2005.  

3.1 Förväntad avkastning 

Förväntad avkastning kan räknas ut med olika modeller. De vanligaste modellerna som 

har använts vid beräkning av förväntad avkastning är Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT), Fama & Frenchs trefaktormodell och 

jämförelse med marknadsavkastning. Alla modeller har sina för- och nackdelar, vilket 

gör beslutet att välja modell för undersökningen svår. För att få ett resultat med högre 
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reliabilitet räknas den förväntade avkastningen ut med två olika modeller. Genom att ta 

medeltalet av två olika onormala avkastningar för varje företag fås ett mera tillförlitligt 

resultat.  

Fama (1991) påpekar i sin artikel att valet av modell vid beräkning av förväntad 

avkastning leder till olika resultat. Enligt Fama (1991) märks skillnaderna mellan 

resultatet av olika modeller mycket mera vid studier med längre tidsperspektiv 

eftersom effekten av valet av modell uppstår varje dag som aktien handlas. Vid 

kortsiktiga studier är valet av modell av mindre betydelse eftersom skillnaderna som 

uppstår under kortare tidsintervall är små (Fama, 1991). Ifall en akties årsavkastning är 

till exempel 8 % är aktiens dagliga avkastning 0,032 % (ca 250 handelsdagar om året). I 

denna undersökning är det längsta tidsintervallet 31 dagar, vilket enligt det tidigare 

exemplet innebär en avkastning på 0,96 %. Eftersom avkastningen för det längsta 

tidsintervallet i denna undersökning ligger kring 1 procent (enligt exempel på 8 % 

avkastning per år), är de möjliga skillnaderna mellan resultaten från olika modeller 

mycket små. Enligt Fama (1991) är det ingen stor skillnad vilken modell som används 

för att räkna ut den förväntade avkastningen vid studier med kortare tidsintervall. 

Famas påstående är orsaken till att det inte i denna avhandling fokuseras mycket på 

olika modeller som finns för att räkna ut förväntad avkastning. I stället används två 

godtyckliga modeller för att möjliga fluktuationer ska utjämnas även mera. 

APT är uppbyggd på samma antaganden som CAPM, skillnaden är att APT är mera 

avancerad och innehåller flera faktorer än CAPM (Booth, Martikainen, Virtanen och 

Yli-Olli, 1993). När en modell innehåller flera faktorer ökar sannolikheten för att det 

inte finns tillräckligt med material för att slutföra undersökningen. Booth et al. (1993) 

finner i deras artikel belägg för att APT fungerar dåligt vid användning på finländska 

företag. Martikainen, Yli-Olli och Gunasekaran (1991) finner också stöd för att APT 

baserat enbart på obehandlat material från börsen fungerar dåligt på finländska 

börsnoterade företag. På grund av risken för att inte finna tillräckligt material och 

risken för att använda en dålig modell beräknas den förvänta avkastningen inte med 

hjälp av APT. 

Fama & Frenchs trefaktormodell (three-factor model) skiljer sig inte mycket från 

CAPM. I three-factor modellen ingår förutom aktiens Beta även två andra riskfaktorer; 
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storlek och värdefaktorer16 (Fama och French, 1992). Fama och French (1992) hävdar 

att detta har gjorts för att få ett mera rättvisande värde på förväntad avkastning, 

eftersom Beta inte är den enda faktorn som påverkar ett företags avkastning. Eftersom 

trefaktormodellen är en vidareutveckling av CAPM är skillnaderna i aktiens förväntade 

avkastning inte stor, speciellt under ett kortare tidsintervall. Aguenaou, Abrache, och El 

Kadiri (2011) bevisar att Fama & Frenchs trefaktormodell inte håller för alla 

aktiemarknader och Aguenaou, Abrache och El Kadiri (2011) påpekar att för vissa 

aktiemarknader ger CAPM ett bättre resultat vid beräkning av förväntad avkastning. 

Fama & Frenchs trefaktormodell kan i denna undersökning ge en mera rättvisande 

förväntad avkastning än till exempel CAPM, men på grund av risken att 

uppskattningarna av förväntat värde blir sämre med trefaktormodellen används denna 

modell inte för att beräkna förväntad avkastning. 

När APT, Fama & Frenchs trefaktormodell och andra mindre kända modeller har 

förkastats återstår enbart CAPM och jämförelse med marknadsavkastning. Dessa två 

modeller presenteras och diskuteras närmare nedan. Eftersom det enbart används två 

modeller är det omöjligt att säga huruvida andra modeller skulle ha gett ett bättre 

resultat i slutskedet av undersökningen. Men enligt Famas (1991) påståenden som 

diskuterats ovan, är skillnaderna mellan resultatet från olika modeller liten ifall 

tidsintervallet för studien är kort. Det längsta tidsintervallet i denna studie är 31 dagar, 

vilket gör att skillnaderna mellan resultatet från olika modeller är mycket små. Enligt 

Famas (1991) påstående är resultaten från undersökningen tillräckligt trovärdiga när 

CAPM och jämförelse med marknadsavkastning väljs som modeller för att räkna ut 

förväntad avkastning. 

3.1.1 Capital Asset Pricing Model 

CAPM är den modell som länge ansetts vara den ledande modellen för att räkna ut 

förväntad avkastning. Enligt Sharpe (1964) är CAPM den första modellen som togs 

fram för att prissätta finansiella tillgångar. Vid beräkning av värdet för vissa finansiella 

tillgångar behövs förväntad avkastning. 

 

                                                        

16 Som värdefaktorer används bokföringsvärde genom marknadsvärde, P/E-talet och hävstång. 
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                      (2) 

Ekvation 2 visar hur CAPM är uppbyggd (Elton et al., 2011:287). Den förväntade 

avkastningen [E(Ri)] är baserad på den riskfria räntan (Rf), aktiens beta (βi) och 

förväntade avkastning på marknadsportföljen [E(Rm)]. CAPM antyder på att en enskild 

akties förväntade avkastning är bestämd utifrån aktiens risk, i detta fall Beta, eftersom 

den riskfria räntan och förväntade marknadsavkastningen är densamma för alla aktier. 

Den riskfira räntan kan erhållas från till exempel Europeiska centralbanken. Enligt 

Abbasinejad och Izadmusa (2011) används ofta avkastningen på tyska statsobligationer 

som en godtycklig uppskattning av den riskfria räntan. För avkastningen på 

marknadsportföljen används avkastningen på ett godtyckligt aktieindex som substitut. 

Som godtyckligt aktieindex bör ett brett index användas och enligt Campbel et al. 

(1997:155) är S & P 500 ett populärt aktieindex vid beräkning av förväntad avkastning 

för eventstudier. Aktiens Beta som är aktieavkastningens korrelation med aktieindexets 

avkastning kan räknas ut med en enkel linjär regressionsanalys med aktiens dagliga 

avkastning som beroende faktor och indexets dagliga avkastning som oberoende faktor. 

CAPM har på senare tid fått utstå kritik för att de antaganden, som måste uppfyllas för 

att CAPM ska hålla optimalt, inte är realistiska. Antaganden som måste hålla för att 

CAPM ska fungera optimalt är följande: 1) Det finns inga transaktionskostnader. Med 

andra ord kostar det inget att köpa eller sälja en tillgång. 2) Tillgångarna är oändligt 

delbara. Det är till exempel möjligt att köpa en tiondedel av en aktie. 3) Det finns inga 

personliga skatter. Dividender och annan avkastning är skattefri. 4) En enskild individ 

kan inte påverka aktiepriset. 5) Investerarna är rationella. Investeraren agerar enbart 

på basis av förväntad avkastning och risk. 6) Det finns oändliga möjligheter att blanka 

tillgångar, det vill säga sälja tillgångar som investeraren inte äger. 7) Det finns oändliga 

möjligheter att låna till riskfri ränta. 8) Investeraren är medveten om aktiens historiska 

medelpris och varians. 9) Alla investerare har samma förväntningar på hur aktiepriset 

kommer att reagera. 10) Det finns en marknad för alla tillgångar. Alla tillgångar 

handlas på en för allmänheten tillgänglig börs. (Elton et al., 2011:281) 

Redan år 1977 presenterade Roll (1977) sin kända kritik mot CAPM. Roll (1977) framför 

en viss kritik mot matematiken bakom CAPM, men den mest kända kritiken är den att 

avkastningen på marknadsportföljen är omöjlig att observera. Marknadsportföljen är 

en viktad portfölj av alla tillgångar som handlas i världen. Det är logiskt att det finns 

svårigheter att replikera denna portfölj, vilket leder till att det är svårt att räkna ut 
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förväntad avkastning på marknadsportföljen som behövs vid användningen av CAPM. I 

stället för marknadsportföljen används det ofta ett brett aktieindex som substitut. Ett 

brett aktieindex kan inte ersätta marknadsportföljen, men det ger en estimering av 

marknadsportföljen. Enligt Elton et al. (2011:281) är det klart att alla tio antaganden 

inte håller i den verkliga världen, men de försvarar CAPM genom att påpeka att till 

exempel fysiker utför beräkningar med antaganden om en friktionsfri miljö som inte 

existerar i den verkliga världen. Med andra ord är det lika självklart att antaganden för 

CAPM inte håller såsom antagandet om att en friktionsfri miljö inte håller. 

Ett flertal antaganden som måste hålla för att CAPM ska fungera optimalt håller inte i 

den verkliga världen. Det är möjligt att detta kan påverka resultatet av undersökningen. 

Även om det riktats kritik mot CAPM och CAPM inte är lika populär som den var på 

1970-talet, är CAPM en användbar modell för denna undersökning. Genom att välja två 

olika modeller minskar felaktigheterna som kan uppstå på grund av dåliga modeller 

och enligt Famas (1991) påstående att effekterna inte är stora vid undersökningar med 

korta tidsintervall borde undersökningens resultat inte innehålla modellfelaktigheter. 

3.1.2 Jämförelse med marknadsavkastning 

Det allra lättaste sättet att få fram förväntad avkastning är att använda avkastningen av 

ett aktieindex som enskilda aktiers förväntade avkastning. Detta betyder att alla 

enskilda aktiers förväntade avkastning en specifik dag är densamma som aktieindexets 

verkliga avkastning denna specifika dag. 

            (3) 

I ekvation 3 presenteras hur den förväntade avkastning (E(Rit)) för aktien (i) under 

tidsperioden (t) är lika med marknadens avkastning (Rmt) för aktieindex (m) under 

tidsperioden (t). Detta är en mycket simpel modell för att räkna ut den förväntade 

avkastningen. Därför är också sannolikheten för felaktigheter i resultatet större ifall 

enbart denna metod används. 

Jämförelsen med marknadsavkastning blir i denna undersökning något av en kontroll. 

Denna metod är inte tillräckligt bra för att användas ensam men användning av två 

metoder ger bättre resultat än användning av enbart en metod (CAPM). Genom att ta 

medeltalet av den förväntade avkastningen som CAPM ger och den förväntade 

avkastningen som fåtts genom jämförelse med marknadsavkastning minskar 

sannolikheten för att den förväntade avkastningen är missvisande.  
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3.2 Specifika händelser åren 2005-2011 

Under åren 2005-2011 har IASB fortsatt att verka för att upprätthålla internationella 

redovisningsstandarder av hög kvalitet. Genom att publicera nya IFRS eller genom att 

skjuta upp införandet av standarder har IASB reglerat redovisningen för börsnoterade 

bolag. IASB har haft möjligheten att upprätthålla standarderna på ett sätt som gynnar 

investerare, enligt vad som diskuterats i den teoretiska referensramen. Förutom 

publiceringen av det första obligatoriska IFRS-bokslutet analyseras också tre andra 

händelser. Varje händelse som undersöks i avhandlingen analyseras för att få fram en 

hypotes om hur händelsen borde påverka aktiemarknaden.  

Den första händelsen valdes på grund av magnituden i händelsen. Den tvingande 

övergången till IFRS är en av de största händelserna i internationell redovisning genom 

tiderna. Övergången medför stora förändringar i företagets redovisning, vilket leder till 

att det är befogat att undersöka effekterna av en sådan övergång. Den andra händelsen 

(uppskjutandet av IFRS 9) valdes på grund av omfattade diskussioner i media om 

huruvida IFRS 9 är bra eller dåligt för allmänheten. Det var meningen att IFRS 9 skulle 

införas år 2013 men IASB sköt upp införandet till år 2015. 

Den tredje händelsen som analyseras är publiceringen av IFRS 8. Denna händelse 

valdes på grund av det stora steget mot US GAAP som IFRS 8 tillför. IFRS 8 är ett stort 

steg i konvergensen mot US GAAP och därför är det intressant att undersöka hur 

aktiemarknaden reagerade på publiceringen av standarden. Den fjärde och sista 

händelsen som analyseras är publiceringen av IFRS 13. Denna händelse valdes för att 

IFRS 13, liksom IFRS 9 behandlar finansiella tillgångar. Effekterna på aktiemarknaden 

är intressanta att undersöka på grund av de omfattande diskussionerna om redovisning 

till verkligt värde för finansiella tillgångar. 

Det finns också flera andra händelser mellan åren 2005 och 2011 som kunde 

undersökas i denna avhandling. Eftersom undersökningen skulle bli för omfattande om 

många händelser analyserades, undersöks endast fyra stycken händelser i denna 

avhandling. De tre mindre händelserna som tas med i denna avhandling valdes på 

grund av omfattande diskussioner kring harmoniseringen med US GAAP samt 

diskussioner kring redovisning till verkligt värde för finansiella tillgångar. Gällande de 

två sista händelserna finns det en risk att effekten av de nya standarderna också finns 

vid själva införandet av standarderna. I denna avhandling undersöks enbart 

publiceringen, vilket kan göra att effekten som observeras kan vara mindre än den 
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verkliga effekten. Det bästa resultatet torde fås ifall också införandet av standarderna 

skulle ha analyserats, men detta skulle också göra undersökningen för omfattande och 

därför analyseras endast själva publiceringen. 

Tabell 2 Specifika händelser åren 2005-2011 

 Händelse Tidpunkt Tidsintervall 

Händelse 1 Det första obligatoriska 

IFRS-bokslutet 

Obestämd dag, våren 

2006 

[-15,15] 

Händelse 2 Uppskjutandet av IFRS 9 16 december 2011 [-3,3] 

Händelse 3 Publicering av IFRS 8 30 november 2006 [-3,3] 

Händelse 4 Publicering av IFRS 13 12 maj 2011 [-3,3] 

 

I tabell 2 presenteras de specifika händelser som anlyseras i denna avhandling. 

Förutom händelser anges också tidpunkten för händelsen (den så kallade 0-dagen) och 

längden på tidsintervallet. Tidsintervallet på den första händelsen är längre än 

tidsintervallet för de andra händelserna på grund av magnituden av den första 

händelsen. Den första händelsen är huvudmålet för undersökningen och de senare 

händelserna är mera kontrollhändelser för att se att IASB fortsätter med att fatta beslut 

som gynnar företag med flera små- och privatägare. Eftersom de tre sista händelserna 

är kontrollhändelser analyseras dessa inte lika mycket som huvudhändelsen. 

Det första obligatoriska IFRS-bokslutet 

Första händelsen som analyseras är publiceringen av det första obligatoriska IFRS-

bokslutet för år 2005. Företag med en normal verksamhetsperiod från 1.1 till 31.12 

publicerar sitt bokslut under vintern eller våren 2006. Den tvingande övergången till 

IFRS medför, enligt den teoretiska referensramen, en högre kvalitet på finansiella 

rapporter. Högre kvalitet på finansiella rapporter leder till mindre 

informationsasymmetririsk, vilket investerare belönar med att kräva lägre procentuell 

avkastning på ett företags aktie. Detta torde vara observerbart i företagens aktiepris 

före och efter själva publiceringen av bokslutet. Därför lyder den första hypotesen 

enligt följande: 
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 H1:   Företag med ett större antal små- och privatägare hade en högre 

kumulativ onormal avkastning än andra företag kring publiceringen 

av det första obligatoriska IFRS-bokslutet. 

Enligt den första hypotesen gynnades företag med ett större antal små- och privatägare 

mera än andra företag vid övergången till IFRS. Hypotesen testas kring företagens 

publicering av det första obligatoriska IFRS-bokslutet för verksamhetsåret 2005. 

Uppskjutandet av IFRS 9 

Från första början skulle IFRS 9 införas år 2013 men IASB valde med hänsyn till all den 

kritik som riktats mot redovisning till verkligt värde för finansiella tillgångar att skjuta 

upp införandet av IFRS 9 till år 2015. Redovisning till verkligt värde för finansiella 

tillgångar har kritiserats på grund av svårigheterna att bestämma ett verkligt värde på 

de finansiella tillgångar som det inte finns en marknad för. När det inte finns en 

marknad för tillgångar är det ledningens uppgift att uppskatta parametrarna som 

används vid värderingen av tillgångarna. Uppskattningar av ledningen leder till lägre 

tillförlitlighet i de finansiella rapporterna vilket kan skrämma bort riskmedvetna 

investerare. 

IAS 39 som är föregångaren till IFRS 9 kommer att användas fram till år 2015. Detta 

betyder att redovisning till verkligt värde för finansiella tillgångar inte är en ny sak för 

investerare. Händelsen är inte av lika stor magnitud som den första händelsen, vilket 

torde leda till att effekten på aktiemarknaden inte är lika stor som effekten vid den 

första händelsen. IASB tillkännagav att de tänker skjuta upp införandet av IFRS 9 den 

16 december 2011. Effekterna av händelsen är därför observerbara kring detta datum.  

Effekterna på aktiemarknaden vid beslutet att skjuta upp IFRS 9 är svåra att uppskatta, 

eftersom det finns delade åsikter om huruvida verkligt värde för finansiella tillgångar 

ger ett socialt mervärde för allmänheten. De mest riskmedvetna investerarna föredrar 

en så liten inblandning som möjligt av företagets ledning vid värdering av tillgångar, 

medan en del av investerarna anser att verkliga värden för finansiella tillgångar leder 

till en mera rättvisande bild av företagets verksamhet. Första gruppen av investerare 

gynnas av uppskjutandet, medan den andra gruppen av investerare hellre skulle ha sett 

att IFRS 9 skulle ha införts redan år 2013. 

Antagandet på basis av den teoretiska referensramen är att mera rättvisande 

information leder till mindre informationsrisk. Ett införande av IFRS 9 torde leda till 
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mera rättvisande information på grund av relevanta värden på finansiella tillgångar. 

Därför finns det belägg för att ett införande av IFRS 9 skulle ha belönats av investerare, 

vilket betyder att en uppskjutning av IFRS 9 har en negativ effekt på företag med ett 

större antal små- och privatägare. Dock ökar ledningens möjlighet för resultatstyrning 

när de själva får uppskatta parametrar, vilket kan leda till mindre effekt på 

aktiemarknaden. Den andra hypotesen lyder enligt följande: 

H2:    Företag med ett mindre antal små- och privatägare hade en högre 

kumulativ onormal avkastning än andra företag kring datumet för 

tillkännagivandet av uppskjutandet av IFRS 9.  

Enligt hypotes två gynnades företag med ett mindre antal små- och privatägare av 

uppskjutande av IFRS 9. Hypotesen testas kring publiceringen av IASB:s beslut om 

uppskjutandet, det vill säga kring den 16 december 2011. 

Publiceringen av IFRS 8 

Publiceringen av IFRS 8 innebär ett steg mot US GAAP. I IFRS 8 fastställs hur 

segmentrapportering bör presenteras i finansiella rapporter. Segmentrapportering har 

tidigare reglerats i IAS 14. Införandet av IFRS 8 leder till segmentrapportering enligt 

FASB:s krav på segmentrapportering, vilket tyder på att IASB vill konvergera mot US 

GAAP. Redan i januari år 2006 publicerade IASB ett pressmeddelande där det stod att 

de tänker utarbeta nya IFRS 8 som berör segmentrapporteringen. Själva IFRS 8 

publicerades för första gången den 30 november 2006 och IFRS 8 togs i bruk från och 

med den 1 januari 2009. (IASB, 2012b) 

En publicering av IFRS 8 betyder med stor sannolikhet att standarden kommer att 

införas bland obligatoriska IFRS. Därför kan effekten av införandet av IFRS 8 också 

observeras kring publiceringen av IFRS 8. En fullbordad segmentrapportering enligt 

IFRS 8 leder till mera information om företagets verksamhet. Mera information leder 

enligt den teoretiska referensramen till mindre informationsrisk. En lägre 

informationsrisk belönas av investerare med ett lägre krav på procentuell avkastning. 

Detta torde enligt ovan vara observerbart på aktiemarknaden kring publiceringen av 

IFRS 8. En konvergens mot US GAAP leder också till ökad jämförbarhet mellan de 

amerikanska och europeiska företagens bokslut, vilket torde leda till en observerbar 

dubbeleffekt på aktiemarknaden. Därför lyder den tredje hypotesen enligt följande: 
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H3:   Företag med ett större antal små- och privatägare hade en högre 

kumulativ onormal avkastning än andra företag kring publiceringen 

av IFRS 8. 

Enligt hypotes tre gynnades företag med ett större antal små- och privatägare mera av 

publiceringen av IFRS 8 än andra företag. Hypotesen testas kring publiceringen av 

IFRS 8, det vill säga kring den 30 november 2006. Med stor sannolikhet fanns det en 

effekt på aktiemarknaden kring pressmeddelandet om att IASB ämnar förnya 

segmentrapporteringen. Effekten kring pressmeddelandet kan göra att effekten kring 

publiceringen av IFRS 8 inte är lika klar som den skulle ha varit utan någon förvarning 

om att IASB ämnar förnya segmentrapporteringen. I och med den ökade 

jämförbarheten vid konvergensen mot US GAAP borde det dock ändå finnas skillnader 

i företagens kumulativa onormala avkastning beroende på antalet små- och 

privatägare. 

Publiceringen av IFRS 13 

IFRS 13 är också ett steg mot US GAAP i och med den skala på tre nivåer som används 

för att klassificera finansiella tillgångar. Den tredelade skalan innebär att företag måste 

publicera hur finansiella tillgångar har värderats vid värdering till verkligt värde. Nivå 1 

används för tillgångar som existerar på en för allmänheten öppen marknad där 

tillgången handlas. Nivå 2 används för tillgångar vars värde går att observera på en 

mindre marknad eller utifrån liknande tillgångar som handlas på offentliga marknader. 

Nivå 3 används för tillgångar vars värde inte går att observera och det är upp till 

ledningen att uppskatta värdet på tillgångarna. IFRS 13 publicerades för första gången 

den 12 maj 2011 och IFRS 13 kommer att införas bland de obligatoriska standarderna 

vid årsskiftet 2013. (IASB, 2012c) 

På samma sätt som vid publiceringen av IFRS 8 leder en publicering av standarder med 

stor sannolikhet till att standarden införs bland de obligatoriska standarderna. Därför 

borde effekterna av IFRS 13 vara observerbara kring dagen för publiceringen. Liksom 

IFRS 8 är IFRS 13 ett steg mot US GAAP, vilket borde leda till ökad jämförbarhet som 

torde uppskattas av investerare. En ökad mängd information leder till lägre 

informationsrisk vilket också borde uppskattas av investerare. Effekterna av införandet 

av IFRS 13 är observerbara kring publiceringen av IFRS 13 och på grund av lägre 

informationsrisk och ökad jämförbarhet torde investerare belöna företagen vid 

publiceringen av IFRS 13. Därför lyder den fjärde hypotesen enligt följande: 
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H4:   Företag med ett större antal små- och privatägare hade en högre 

kumulativ onormal avkastning än andra företag kring publiceringen 

av IFRS 13. 

Enligt hypotes fyra gynnades företag med ett större antal små- och privatägare mera av 

publiceringen av IFRS 13, detta givet att investerarna tror att IFRS 13 kommer att tas i 

bruk som en obligatorisk standard. Ifall det finns en effekt på aktiemarknaden på grund 

av IFRS 13, syns en del av effekten kring dagen för publiceringen av IFRS 13, det vill 

säga kring den 12 maj 2011. Det finns en möjlighet att en del av effekten från IFRS 13 

var observerbar på aktiemarknaden redan vid IASB:s tidigare publiceringar om behovet 

av redovisning av finansiella tillgångar till verkligt värde. 
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4 Forskningsuppgift och metodik 

Syftet med forskningsuppgiften är att undersöka huruvida finländska börsnoterade 

företag med ett större antal små- och privatägare gynnades mera av övergången till 

IFRS än andra företag. Detta görs i två olika delar. För det första undersöks det, med 

hjälp av en eventstudie med 31 dagars tidsintervall, ifall företag med ett större antal 

små- och privatägare hade en högre kumulativ onormal avkastning än andra företag 

kring publiceringen av det första obligatoriska IFRS-bokslutet. För det andra 

undersöks det huruvida företag med ett större antal små- och privatägare gynnades 

mera än andra företag vid tre specifika händelser som presenterats i tredje kapitlet. Det 

läggs mera vikt på den första delen av undersökningen på grund av magnituden av 

förändringarna som skedde i och med övergången till IFRS. 

Valet att undersöka hur antalet små- och privatägare påverkar den kumulativa 

onormala avkastningen görs på grund av antagandet att investerare kan påverka ett 

företags aktiepris och flera investerare/aktieägare påverkar aktiepriset mera än ett 

mindre antal investerare/aktieägare (givet att investerarna är rationella). Det faktum 

att små- och privatägare inte torde ha andra incentiv än att maximera sin avkastning 

baserat på sin riskmedvetenhet gör att dessa investerare säljer/köper aktier baserat på 

förhållandet mellan risk och förväntad avkastning. Stora aktieägare (till exempel fonder 

och statliga institutioner) kan ha andra incentiv att behålla aktier i ett företag fastän 

aktieägandet inte maximerar avkastningen. Ny information kan leda till att små- och 

privatägare köper/säljer aktier, medan större aktieägare inte nödvändigtvis agerar efter 

publicering av ny information. Därför torde aktiepriset hos företag med ett större antal 

små- och privatägare reagera mera på ny finansiell information än aktiepriset hos 

företag med ett mindre antal små- och privatägare. 

Den andra delen av undersökningen analyserar huruvida beslut som IASB tagit mellan 

åren 2005 och 2011 gynnat företagen med ett större antal små- och privatägare mera än 

andra företag. Detta undersöks med liknande eventstudier som eventstudien i den 

första delen av undersökningen, men skillnaden är att tidsintervallet är betydligt 

kortare och flera händelser undersöks samtidigt. Tidsintervallet för den andra delen av 

studien är sju dagar, tre dagar före och tre dagar efter händelsen. Händelserna som 

analyseras presenterades i kapitlet om specifika händelser åren 2005-2011. 

För att kunna räkna ut onormal avkastning till eventstudien behövs daglig 

aktieavkastning kring själva händelsen. Den dagliga aktieavkastningen fås från 
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förändringar i det dagliga aktiepriset. Dagliga aktieprisen som behövs för denna 

undersökning hämtas från databasen Thomson Datastream. Den dagliga avkastningen 

på aktien jämförs med den dagliga förväntade avkastningen på aktien för att sedan 

fullföra eventstudien kring börsnoterade företags publicering av det första obligatoriska 

IFRS-bokslutet. 

För att klargöra huruvida företag med ett större antal små- och privatägare gynnades 

mera än andra företag av övergången diskuteras grupperingen av företagen mera 

ingående i kapitlet om gruppering. I den delen förklaras det på basis av vilka 

antaganden grupperingen har gjorts och hur grupperingen ser ut. Själva grupperingen 

är en viktig del av undersökningen. För att kunna fånga effekterna av övergången bör 

grupperingen vara bra gjord. 

4.1 Datainsamling 

Data samlas in från databaser och företagens hemsidor. En insamling av redan befintlig 

data betyder att denna undersökning baseras på sekundärdata. Till denna 

undersökning behövs två olika former av data. För det första behövs data för att 

gruppera valda företagen i grupper baserat på antalet små- och privatägare. För det 

andra behövs det data för att utföra själva eventstudien.  

Data för grupperingen har samlats in från databasen Orbis, www.kauppalehti.fi och 

företagens årsberättelser. Från databasen Orbis plockades alla företag noterade på 

OMXH (30.4.2012). Antalet företag från Orbis blev totalt 124 stycken. Vid 

grupperingen har det använts data från företagens årsberättelser för verksamhetsåret 

2005. Detta betyder att informationen är per 31.12.2005. Vid en kontroll på 

Kauppalehtis hemsida av alla företagens tidpunkt för börsnotering framkom det att 12 

av de börsnoterade företagen börsnoterades efter 1.1.2006 och därför exkluderas dessa 

12 företag från undersökningen. Totalt fem företag börsnoterades under år 2005. Av 

dessa företag exkluderas ett företag på grund av att ingen årsberättelse hade uppgjorts 

för år 2005 på grund av sen börsnotering under år 2005. De fyra andra företagen som 

börsnoterades under år 2005 inkluderas i undersökningen. 

Efter bortfallet på 13 företag återstår totalt 111 företag. Genom att läsa företagens 

årsberättelse för året 2005 framkom det att totalt tio stycken företag måste exkluderas 

på grund av bristfällig information om företagets aktieägare. Det kan konstateras att 

totalt 23 företag faller bort ur den ursprungliga listan på 124 företag. I undersökningen 
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behandlas således totalt 101 stycken finländska börsnoterade företag. Företagen som 

analyseras presenteras i bilaga 1. I bilaga 1 anges företagets namn, datumet för 

publiceringen av det första obligatoriska IFRS-bokslutet samt kommentarer om varför 

företaget har uteslutits ur undersökningen och företagens tidigare namn mellan åren 

2005 och 2011. 

Till eventstudierna samlas data in från databasen Thomson Datastream. För varje 

enskilt företag insamlas dagliga aktiepriser kring händelserna som undersöks. Till den 

första eventstudien insamlas data för 16 dagar före bokslutspubliceringen till 15 dagar 

efter publiceringen. Till de andra eventstudierna insamlas dagliga aktiepriser för fyra 

dagar före händelsen till tre dagar efter händelsen.  

För att fullgöra eventstudien har det också insamlats mera data från Thomson 

Datastream. Dagliga värden på S & P 500-indexet och OMXH25-indexet har insamlats 

från dagarna kring händelserna som undersöks. Den riskfria räntan som behövs i 

CAPM har insamlats från Europeiska centralbankens hemsida (www.ecb.eu). För att 

räkna ut företagens Beta som behövs till CAPM har det också insamlats daglig 

avkastning för 120 dagar före själva tidsintervallet som ska undersökas. 

4.2 Gruppering 

Genom gruppering och användning av medeltal i stället för varje företags enskilda 

avkastning elimineras enskilda företagens potentiella exceptionella volatilitet under en 

dag. För att kunna fånga effekterna av övergången till IFRS är det viktigt att 

grupperingen är bra gjord. En bra gruppering placerar företag med samma effekt av 

övergången i samma grupp. Detta betyder att företag som enligt antaganden i den 

teoretiska referensramen borde ha störst positiv effekt av övergången till IFRS bör 

placeras i samma grupp. 

I denna undersökning placeras företagen i tre olika grupper. Grupp 1 innehåller de 

företag som enligt antaganden i den teoretiska referensramen borde ha den största 

positiva kumulativa avkastningen av alla grupper. I grupp 3 finns de företag som torde 

ha den minsta positiva kumulativa avkastningen av alla grupper. Grupp 2 är till 

naturen mera en kontrollgrupp. I denna grupp finns företag som inte kan klassificeras 

som företag med varken ett större eller mindre antal små- och privatägare.  

Grupperingen görs på basis av en ranking som konstruerats ändamålsenligt för denna 

undersökning. 
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Den totala rankingen är baserat på ett viktat totalpoäng som företagen har fått 

beroende på hur bra företagen har klarat sig i fyra stycken andra rankingar. Den första 

rankingen är baserat på antalet aktieägare som företaget har. Antal aktieägare har 

använts i grupperingen eftersom det enligt den teoretiska referensramen finns belägg 

för att företag med ett större antal aktieägare gynnades mest av övergången till IFRS. 

Det företag som har mest antal aktieägare får rankingen 1, det företag som har näst 

mest antal aktieägare får rankingen 2 och så vidare tills alla företag har fått en ranking 

mellan 1 och 101 (totala antalet företag i studien). Därefter har företagen tilldelats 

poäng på basis av rankingen. Det företag som rankas som nummer 1 får maxpoängen, 

det vill säga 101 poäng och så vidare. 

Tabell 3 Antalet aktieägare 

Medeltal: 14313   Max: 259115   Elisa Oyj 

Median: 4747   Min: 252   SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj 
 

Av tabell 3 framgår det att medeltalet samt medianen för antalet aktieägare i alla 

företag som inkluderats i studien. Elisa är det företag med flest antal aktieägare och får 

därför enligt logiken presenterad ovan, 101 poäng. SSK, som är det företag med minst 

antal aktieägare (252 st.), får därmed ett poäng.  

Den andra rankingen behandlar andelen aktier som ägs av privatpersoner. Till 

privatpersoner hör också privata hushåll. Andelen aktier som ägs av privatpersoner har 

valts eftersom vissa företag till stor del ägs av till exempel Finlands stat eller andra 

större finansiella institutioner. Eftersom sådana ägare ofta placerar mycket långsiktigt 

finns det belägg för att de inte agerade på aktiemarknaden vid övergången till IFRS. 

Ifall enbart antalet aktieägare skulle ha beaktats, är det möjligt att rankingen hade varit 

missvisande. Därför införs också denna ranking för att försöka eliminera felaktigheter 

som kan uppstå av stora ägandeposter hos finansiella institutioner, kommuner och stat. 

Genom att ta med andelen aktier som ägs av privatpersoner berörs också det som är 

syftet med undersökningen, det vill säga huruvida effekten är större hos företag med ett 

större antal små- och privatägare. 
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Tabell 4 Andelen aktier som ägs av privatpersoner 

Medeltal: 36,73 %   Max: 90,92 %   Panostaja Oyj 

Median: 28,72 %   Min: 2,10 %   Stora Enso Oyj 
 

Rankingen utfördes på samma sätt som rankingen med antalet aktieägare. I tabell 4 

presenteras medeltalet och medianen. Medeltalet på andelen aktier som ägs av 

privatpersoner är 36,73 procent vilket tyder på att privata aktieägare är i minoritet när 

det ses på totala antalet aktier. Företaget med den största andelen aktier som ägs av 

privatpersoner är Panostaja och får därför 101 poäng i denna ranking. Stora Enso är det 

företag med den minsta andelen aktier som ägs av privata aktieägare och får därför ett 

poäng. Resten av företagen får poäng enligt rankingen, enligt samma logik som i den 

första rankingen. 

Eftersom en del av företagen i Finland till största delen ägs av enskilda familjer, 

behöver det också införas en ranking som berör mängden småägare i företagen. 

Familjemedlemmar säljer sällan bort aktier i sitt eget företag vilket gör att effekterna 

vid övergången till IFRS syns mindre i företag som ägs till stor del av 

familjemedlemmar. Ett företag kan till stor del ägas av privatpersoner som berörs i den 

andra rankingen, men ändå ha en mindre mängd småinvesterare. Ett exempel är 

företaget Panostaja som är det företag som till största delen ägs av privatpersoner av 

alla företag som är med i denna undersökning. Dock är Panostaja det företag som har 

minst andel småägare av totala antalet aktieägare, av alla företag som är med i denna 

undersökning. För att minska på negativa effekter från familjeägda företag har två 

stycken rankingar införts som berör antalet småägare. 

Tabell 5 Småägarnas andel av totala antalet aktieägare 

Medeltal: 75,78 %   Max: 98,87 %   Elisa Oyj 

Median: 78,80 %   Min: 34,95 %   Panostaja Oyj 
 

I tabell 5 presenteras småägarnas andel av totala antalet aktieägare. Till småägare hör 

alla aktieägare som äger högst 1000 st. aktier i det undersökta företaget. Såsom 

framgår av tabell 5 är småägarna i medeltal den största ägargruppen i finländska 

företag. I medeltal är 75,78 procent av aktieägarna så kallade småägare. Elisa är det 

företag som får högst poäng i denna ranking, det vill säga 101 poäng. Panostaja är det 
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företag med minst andel småägare av totala antalet aktieägare och får därför ett poäng i 

denna ranking. 

Tabell 6 Andelen aktier som ägs av småägare 

Medeltal: 5,25 %   Max: 28,30 %   Neo Industrial Oyj 

Median: 3,62 %   Min: 0,32 %   Citycon Oyj 
 

I tabell 6 presenteras andelen aktier som ägs av småägare. Detta innebär hur stor del av 

företaget som ägs av aktieägare med högst 1000 st. aktier. Till skillnad från småägarnas 

andel av totala antalet aktier, är småägarnas ägandeandel i företagen mycket litet. I 

medeltal äger småägare 5,25 procent av de finländska börsnoterade företagens aktier. 

Det företag som till största delen ägs av småägare är Neo Industrial och får därför 

rankingpoängen 101. Det företag som får ett poäng i denna ranking är Citycon. 

Efter dessa fyra rankingar får varje företag en summa av poäng som avgör den slutliga 

rankingen, som i sin tur är grunden till grupperingen. För att få grupperingen ännu 

bättre får varje av de fyra rankingpoängen en vikt. Första rankingen som berör antalet 

aktieägare ges vikten 2,5, vilket betyder att rankingpoängen multipliceras med 2,5 för 

att få ett viktat rankingpoäng. Antalet aktieägare får rankingen 2,5 eftersom företag 

med ett större antal aktieägare enligt den teoretiska referensramen borde erhålla den 

största positiva effekten. Enligt antagande att flera aktieägare kan påverka aktiepriset 

mera än färre aktieägare bör denna ranking få den högsta vikten. Antalet aktieägare är 

mera av en huvudindelning av företag och övriga rankingar är mera av korrigeringar. 

Detta eftersom syftet är att undersöka ifall företag med ett större antal små- och 

privatägare gynnades mera än andra företag. 

Andelen aktier som ägs av privatpersoner får vikten 1. Eftersom privatpersonerna är de 

som till största delen borde gynnas av IFRS är det viktigt att denna ranking har 

möjlighet att påverka den slutliga indelningen. Eftersom huvudindelningen dock sker 

enligt antalet aktieägare bör inte andelen aktier som ägs av privatpersoner påverka 

indelningen lika mycket och får därför vikten 1.  

Småägarnas andel av totala antalet aktieägare får vikten 1,5. Som det nämns ovan finns 

det företag som till stor del ägs av privatpersoner men till liten del av småägare. Därför 

bör denna faktor beaktas i indelningen i grupper. Eftersom det finns antydningar om 

att småägarnas andel av totala antalet aktieägare borde ha större positiv effekt på 
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onormal avkastning än andelen aktier som ägs av privatpersoner får småägarnas andel 

av totala antalet aktieägare vikten 1,5. 

Sista rankingen, det vill säga andelen aktier som ägs av småägare får vikten 1 av samma 

orsaker som småägarnas andel av totala antalet aktieägare. Eftersom andelen aktier 

som ägs av småägare inte är lika relevant för den slutliga rankingen, får 

rankingpoängen från andelen aktier som ägs av småägare vikten 1. 

                                      (4) 

I ekvation 4 visas det hur den totala poängen för varje företag räknas ut. AA står för 

rankingpoäng baserat på antalet aktieägare. PP står för rankingpoäng baserat på 

andelen aktier som ägs av privatpersoner. AS står för rankingpoäng baserat på 

småägarnas andel av totala antalet aktieägare. SÄ står för rankingpoäng baserat på 

andelen aktier som ägs av småägare. 

Efter att alla företag har tilldelats sitt totala poäng rankas företagen på nytt genom att 

det företag som har fått den högsta totala poängen får rankingen ett. Det företag som 

har den näst högsta totala poängen får rankingen två, och så vidare tills att det företag 

som har den lägsta totala poängen får rankingen 101. Som det tidigare nämnts indelas 

företagen i tre grupper. Grupp 1 innehåller 34 företag med den högsta rankingen, grupp 

3 innehåller 34 företag med den lägsta rankingen och grupp två innehåller 33 företag 

som varken tillhör grupp 1 eller 3. Antalet företag är detsamma i grupp 1 och grupp 3, 

vilket gör att förutsättningarna för jämförelse mellan dessa två grupper är optimala. 

Grupperingen är densamma genom hela undersökningen, det vill säga grupperingen 

ändras inte när de specifika händelserna mellan åren 2005 och 2011 undersöks. I bilaga 

2 finns en tabell över till vilken grupp vilket företag hör. 

Eftersom det inte görs nya grupperingar vid eventstudierna kring de mindre studierna, 

finns det en möjlighet att grupperingen inte är optimal för att fånga effekterna. Det kan 

hända att antalet aktieägare eller någon annan faktor har förändrats under tiden, vilket 

borde leda till att företaget byter grupp. Företagens aktieägarstruktur torde ändå inte 

ändra drastiskt under en tidsperiod på sex år, vilket gör att mätningsfelen som kan 

uppstå i senare undersökningarna inte anses väsentliga. Genom att ha samma grupper 

genom hela undersökningen fås också ett svar på vilken företagsgrupp som gynnats 

mest av övergången till IFRS till sista händelsen som undersöks. 
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Eftersom grupperingen av företagen har gjorts med viktade rankingpoäng och vikterna 

har blivit bestämda genom tolkning av den teoretiska referensramen i stället för att 

använda vikter med vetenskaplig anknytning, leder detta till att validiteten för 

undersökningen kan anses lägre. Genom att också presentera resultatet av en 

gruppering baserad på rankingpoäng utan vikter (alternativ gruppering17) ökar detta 

undersökningens validitet. Det görs också grupperingar baserade enbart på 1) antalet 

aktieägare, 2) andelen aktier som ägs av privatpersoner, 3) småägarnas andel av totala 

antalet aktieägare och 4) andelen aktier som ägs av småägare. Utifrån resultatet av 

dessa grupperingar är det möjligt att säga ifall t.ex. antalet aktieägare har ett samband 

med kumulativ onormal avkastning. För den första händelsen presenteras resultat 

baserat på totalt sex olika grupperingar. För de tre andra händelserna presenteras 

resultat baserat på vanlig och alternativ gruppering. 

4.3 Metod 

Båda delarna av undersökningen görs med eventstudier enligt sjustegsskalan som 

presenterades i tredje kapitlet. Den första delen som berör övergången till IFRS har ett 

tidsfönster på 31 dagar medan tidsfönstret för de mindre studierna är sju dagar. 

Metoden för den första delen av undersökningen presenteras först följt av en 

presentation av hur metoden byggs upp för de mindre undersökningarna. 

Steg 1) Händelsen som undersöks är publiceringen av det första obligatoriska IFRS-

bokslutet. Eftersom dagen för publiceringen inte är densamma för alla företag varierar 

datumet för den valda händelsen. Detta påverkar inte undersökningen eftersom till 

exempel för dagen fem dagar före händelsen används betäckningen ”-5” i stället för 

själva datumet. Tidsintervallet är 31 dagar. Steg 2) Antalet företag som är med i 

undersökningen är 101 st. Företagen i undersökningen presenteras i bilaga 1. Steg 3) 

Mätning av onormal avkastning för varje enskild företag för dagen 15 dagar före 

händelsen (-15). Beräkning av medeltalet av onormal avkastning för varje grupp. Efter 

detta utförs en mätning av kumulativt dagligt medeltal av onormal avkastning för varje 

grupp under tiden 15 dagar före till 15 dagar efter händelsen. Efter att dessa steg har 

                                                        

17 I fortsättning används begreppet alternativ gruppering för den gruppering som gjorts med oviktade 

rankingpoäng. Begreppet vanlig gruppering används för den gruppering som gjorts med viktade 

rankingpoäng. 
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gjorts presenteras resultatet av eventstudien och till sist dras slutsatser på basis av 

tolkningar av resultatet. 

I denna undersökning införs ett steg till. Mellan steg fem och sex införs en beräkning av 

det dagliga medeltalet av alla företagsgruppers onormala avkastning. Medeltalet 

används för att försöka utesluta den idiosynkratiska variansen18 som kan bero på 

företagspecifika händelser inom tidsintervallet. I steg fem summeras de dagliga 

medeltalen av onormal avkastning till en kumulativ onormal avkastning.  

För de mindre eventstudierna används samma metod som ovan. Skillnaderna är att 

händelserna och längden på tidsintervallet varierar. Alla fyra händelser som undersöks 

presenteras mera omgående i kapitel 3. Längden på tidsintervallet är sju dagar för varje 

enskild undersökning. Detta leder till att mätningen av kumulativt dagligt medeltal av 

onormal avkastning enbart sträcker sig från tre dagar före till tre dagar efter händelsen. 

Vid beräkning av förväntad avkastning används i denna undersökning förutom CAPM 

också OMXH25 som jämförande aktieindex, det vill säga den dagliga förväntade 

avkastningen för en specifik aktie är lika med OMXH25:s dagliga avkastning. OMXH25 

används eftersom aktieindexet speglar värdet på de största företagen i Finland och är 

därför mindre volatilt än hela OMXH aktieindexet. Ett volatilt index kan leda till för 

stora fluktuationer som kan skada reliabiliteten på förväntad avkastning som fås 

genom jämförelse med ett aktieindex. 

Vid beräkning av aktiens Beta används det i Excel en funktion som beräknar 

funktionens lutning med aktiens dagliga avkastning som beroende variabel och 

marknadens (S & P 500) dagliga avkastning som oberoende variabel. Beta är 

funktionens lutning. För varje enskilt företag räknas det ut ett dagligt Beta för varje dag 

som ingår i tidsintervallen. I den första undersökningen räknas det dagliga Betat för 

varje av de 31 dagar som ingår i eventstudien. För att få ett godtyckligt Beta används i 

funktionen dagliga avkastningar från 120 dagar före själva dagen för Beta-uträkningen. 

Ifall Beta räknas ut för dag ”-15” används data från dagarna [-136,-16]. I beräkningen av 

den dagliga förväntade avkastningen med hjälp av CAPM används Betat för den dagen. 

                                                        

18 Idiosynkratiska variansen är den risk/varians som inte kan förklaras med hjälp av marknadsmodeller 

om sambandet mellan risk och förväntad avkastning. Företagsspecifika enskilda händelser kan leda till 

idiosynkratisk risk. 
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För att se ifall företagen i den gruppen med störst antal små- och privatägare gynnades 

mera än företagen från de två andra grupperna görs i SPSS ett One-Way Anova-test. Ett 

One-Way Anova-test används för att mäta skillnader mellan grupper. Med testet är det 

möjligt att säga ifall det finns skillnader i den kumulativa onormala avkastningen 

mellan grupperna. One-Way Anova-testet kräver dock att resultatet är normalfördelat, 

vilket det finns risk för att resultatet i denna undersökning inte är. För att säkerställa 

resultatet används därför också det icke-parametiska Kruskal-Wallis-testet för att med 

säkerhet kunna säga att skillnaderna mellan grupperna är signifikanta eller inte. 

Kruskal-Wallis-testet är ett alternativ till One-Way Anova-testet ifall data inte är 

normalfördelat. Ett oberoende test av medianerna görs också för att se ifall det finns 

skillnader mellan gruppernas medianer. 

För att försäkra att skillnaderna mellan grupperna är signifikanta görs det också ett T-

test för att jämföra grupp 1 med grupp 3. T-testet ger svar på om det finns signifikanta 

skillnader mellan två grupper. Eftersom T-testet också kräver normalfördelning av data 

kontrolleras signifikansen med ett Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-testet är 

ett alternativ till T-testet ifall data inte är normalfördelat. Alla test som används kräver 

oberoende sampel, det vill säga att gruppernas kumulativa onormala avkastning inte är 

korrelerade med varandra. För att testa korrelation görs Pearsons test för korrelation. 

För att testa normalfördelningen av den kumulativa onormala avkastningen vid varje 

händelse görs ett Shapiro-Wilk test. Detta test visar om samplet som analyseras är 

normalfördelat. För att säkerhetsställa att resultateten från testen är rättvisande görs 

såväl parametiska som icke-parametiska test oberoende av vilket resultat Shapiro-Wilk 

testet ger.  
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5 Resultat och resultatanalys 

I detta kapitel presenteras resultatet från varje enskild händelse ingående. För det 

första presenteras deskriptiv statistik av undersökningen och senare analyseras 

resultatet av varje händelse. Genom att jämföra den kumulativa onormala avkastningen 

mellan företagen i olika grupper dras det slutsatser som gör att hypoteserna förkastas 

eller inte. Den vanliga grupperingen som används mest finns presenterad i bilaga 2. 

5.1 Deskriptiv statistik 

Eftersom det i denna avhandling undersöks flera separata händelser bör varje enskild 

händelse analyseras skilt. Detta gäller också för presentationen av den deskriptiva 

statistiken. Därför presenteras först den första och till magnituden största händelsen 

(det första obligatoriska IFRS-bokslutet) och efter det de mindre händelsernas 

deskriptiva statistik. I bilaga 3 ingår den dagliga onormala avkastningen kring 

publiceringen av det första obligatoriska IFRS-bokslutet. För varje företag i samplet 

presenteras den dagliga onormala avkastningen samt summan av alla dagars onormala 

avkastning. Summan är densamma som den kumulativa onormala avkastningen vid 

dag ”15”. 

Nedan i figur 1 illustreras hur den kumulativa onormala avkastningen för alla företag 

utvecklas under det 31 dagar långa tidsintervallet kring publiceringen av det första 

obligatoriska IFRS-bokslutet. Den kumulativa onormala avkastningen är beräknad 

genom att addera dagliga medeltalet av alla företagens onormala avkastning till 

summan från dagarna innan. 

 

Figur 1 Kumulativ onormal avkastning för alla företag 

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

-15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15

Relativ dag 

Kumulativ onormal avkastning 

Alla företag



56 

 

 

Av figur 1 framgår att medeltalet av den kumulativa onormala avkastningen för alla 

företag var positivt genom hela tidsintervallet förutom under den första dagen. I figur 1 

finns en relativt stor ökning dag ”-10”, vilket diskuteras senare i detta kapitel som den 

så kallade Innofactor-effekten. I figur 2 ses också den så kallade Innofactor-effekten. 

 

Figur 2 Dagligt medeltal av onormal avkastning 

I figur 2 presenteras det dagliga medeltalet av onormal avkastning kring publiceringen 

av det första obligatoriska IFRS-bokslutet för alla företag som är med i 

undersökningen. Det dagliga medeltalet av onormal avkastning rör sig mellan -0,4 % 

och 0,6 % förutom en dag (”-10”) då medeltalet påverkas av Innofactors höga onormala 

avkastning den dagen. Enligt figur 2 är dagarna med ett positivt medeltal av den 

onormala avkastningen fler till antalet än dagarna med ett negativt medeltal. 

Tabell 7 Gruppvis kumulativ onormal avkastning vid första obligatoriska IFRS-bokslutet 

    Grupp 1 
 
Grupp 2 

 
Grupp 3   Alla företag 

Antal företag: 
 

34 
 

33 
 

34 
 

101 

Medeltal: 
 

7,47 % 
 

5,28 % 
 

3,14 % 
 

5,48 % 

Median: 
 

6,64 % 
 

4,56 % 
 

1,21 % 
 

3,52 % 

Standardavvikelse: 
 

0,147 
 

0,094 
 

0,105 
 

0,119 

Max: 
 

72,01 % 
 

30,45 % 
 

29,71 % 
 

72,01 % 

Min:   -17,02 %   -12,21 %   -15,87 %   -17,02 % 
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I tabell 7 ges grundläggande statistik för alla företag som inkluderas i undersökningen. 

Den kumulativa onormala avkastningen beräknades för totalt 101 st. företag. 

Medeltalet för den kumulativa onormala avkastningen är 5,48 % och medianen är 3,52 

%. Positivt medeltal och median ger antydningar om att den totala kumulativa 

onormala avkastningen kring publiceringen av det första obligatoriska IFRS-bokslutet 

kan ha varit positiv. I tabell 7 går det att se att skillnaderna mellan den största och den 

minsta kumulativa onormala avkastningen är mycket stor. Företaget med den högsta 

kumulativa onormala avkastningen är Innofactor medan företaget med den lägsta 

kumulativa onormala avkastningen är Finnair. 

I tabell 7 framgår också att standardavvikelsen är högre i grupp 1 än i de andra 

grupperna. Det totala samplets max och min värden finns båda i grupp 1, vilket visar att 

de största skillnaderna internt finns i grupp 1. I tabell 7 framgår det att endast Grupp 1 

har ett högre medeltal än hela samplets medeltal. I grupp 1 och 2 är medianen högre än 

hela samplets median. I och med att både medeltalet och medianen av den kumulativa 

onormala avkastningen för hela samplet samt för varje enskild grupp är positivt, finns 

det antydningar om att aktiemarknaden reagerade positivt vid övergången till IFRS.  

I tabell 7 framgår det att extremfall kan påverka undersökningens resultat. Den största 

kumulativa onormala avkastningen för ett enskilt företag är 72,01 % vilket är mera än 

13 gånger större än hela samplets medeltal. Också en del andra extremfall såväl positiva 

som negativa kan komma att påverka undersökningens resultat felaktigt. Dessa 

extremfall uppstår på grund av företagsspecifika händelser under tidsintervallet som 

undersöks. I metodikkapitlet beskrivs hur påverkan från företagens idiosynkratiska risk 

minskas genom att använda medeltalet i hela gruppen i stället för att se på enskilda 

företag inom grupperna. Eftersom ett företag (i detta fall Innofactor) med en kumulativ 

onormal avkastning på 72,01 % påverkar medeltalet för gruppen med över 2 %, finns 

det skäl för att försöka utesluta en del av den idiosynkratiska risken under 

tidsintervallet som undersöks. I figur 1 framgår hur Innofactor påverkar hela samplets 

kumulativa onormala avkastning på grund av att företagets aktie har en onormal 

avkastning på 132,7 % under dag ”-10”. 

För att försöka utesluta en för stor påverkan av den idiosynkratiska risken är den 

statistik och resultaten som presentaras framöver uppgjorda från ett så kallat 

winsoriserat data. Winsorisering innebär att talen som ingår i den på förhand valda 

percentilen ändras till det högsta/lägsta talet som inte ingår i percentilen (Lien och 
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Balakrishnan, 2005). En 90-procentig winsorisering innebär att talen som ingår i de 

fem högsta och fem lägsta percentilerna ändras till det högsta/lägsta talet som inte 

ingår i varken de fem högsta eller de fem lägsta percentilerna. Enligt Lien och 

Balakrishnan (2005) orsakar en winsorisering att data blir subjektivt och felaktigt, men 

de påstår ändå att inom redovisningslitteratur och framförallt vid studier av onormal 

aktieavkastning är det kutym att använda winsorisering för att få bort extremfall som 

kan störa hela undersökningen. Eftersom skadan av winsorisering är mindre än skadan 

av att ha extremfall med i undersökningen görs en 94-procentig winsorisering inom 

varje enskild grupp. Eftersom antalet företag i grupperna är 33 eller 34, betyder det att 

det högsta och lägsta värdet varje relativ dag inom varje enskild grupp winsoriseras till 

det näst högsta och det näst lägsta värdet. 

Tabell 8 Winsoriserad statistik per grupp vid det första obligatoriska IFRS-bokslutet 

    Grupp 1 
 

Grupp 2 
 

Grupp 3   Alla företag 

Antal företag: 34 
 

33 
 

34 
 

101 

Medeltal: 4,74 % 
 

3,60 % 
 

1,39 % 
 

3,24 % 

Median: 
 

4,08 % 
 

3,17 % 
 

0,10 % 
 

2,58 % 

Standardavvikelse: 0,094 
 

0,078 
 

0,094 
 

0,090 

Max: 
 

27,01 % 
 

17,11 % 
 

29,72 % 
 

29,72 % 

Min:   -16,45 %   -10,89 %   -15,87 %   -16,45 % 
 

Tabell 8 är den första deskriptiva statistiken baserad på data som har blivit 

winsoriserat. Då statistik från tabell 8 jämförs med statistik från tabell 7, framgår det 

att standardavvikelsen har minskat och samtidigt har de yttersta extremvärdena 

försvunnit. Winsoriseringen har dock också lett till att maxvärdet för grupp 3 har ökat. 

Ökningen är dock mycket liten och kan förklaras av metodiken bakom winsoriseringen. 

I figur 3 anges kumulativ onormal avkastning för alla företag. Skillnaden gentemot 

figur 1 är att figur 3 är uppgjord på winsoriserat data. Till skillnad från figur 1 är dagliga 

relativa förändringar inte lika stora. I figur 3 är det observerbart att den kumulativa 

onormala avkastningen för hela samplet är större dagarna före händelsen [-15,0] än 

dagarna efter händelsen [0,15]. Den totala kumulativa onormala avkastningen är inte 

lika stor efter att winsoriseringen har gjorts, men fortfarande positiv. 
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Figur 3 Kumulativ onormal avkastning (Winsoriserad) 

Tabell 9 visar deskriptiv statistik enligt den alternativa grupperingen, vilket innebär att 

grupperingen har gjorts på rankingpoäng utan vikter. Enligt tabell 9 har grupp 3 ett 

högre medeltal och medianvärde än grupp 2, vilket ger antydningar om att den så 

kallade vanliga grupperingen fångar effekten av övergången till IFRS bättre än den 

alternativa grupperingen. I fortsättningen presenteras den deskriptiva statistiken 

enbart enligt den vanliga grupperingen. De olika statistiska testen görs enligt den 

vanliga grupperingen (bilaga 2) och enligt den alternativa grupperingen. 

Tabell 9 Gruppvis kumulativ onormal avkastning vid första obligatoriska IFRS-bokslutet 
(alternativ gruppering) 

    Grupp 1 
 

Grupp 2 
 

Grupp 3   Alla företag 

Antal företag: 
 

34 
 

33 
 

34 
 

101 

Medeltal: 
 

5,62 % 
 

1,54 % 
 

3,94 % 
 

3,72 % 

Median: 
 

4,59 % 
 

0,97 % 
 

1,31 % 
 

2,94 % 

Standardavvikelse: 
 

0,086 
 

0,090 
 

0,088 
 

0,090 

Max: 
 

30,68 % 
 

19,94 % 
 

27,78 % 
 

30,68 % 

Min:   -11,23 %   -16,69 %   -12,82 %   -16,69 % 
 

Eftersom flera händelser undersöks i denna avhandling presenteras deskriptiv data 

också för de tre mindre händelserna, men dock inte lika ingående som för den första 

händelsen. All den statistik som presenteras om de tre mindre händelserna är uppgjord 

på winsoriserad data och grupperingen är enligt den vanliga grupperingen som 

presenteras i bilaga 2. 
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Figur 4 Kumulativ onormal avkastning (händelse 2) 

I figur 4 presenteras det kumulativa medeltalet av onormal avkastning för alla företag 

kring dagen för IASB tillkännagivandet av beslutet att skjuta upp införandet av IFRS 9. 

Den kumulativa onormala avkastningen är positiv under den första dagen, medan 

resten av dagarna är negativa. Tidsintervallet för andra händelser är enbart sju dagar 

vilket kan göra att den sista dagens kumulativa onormala avkastning har ett lägre 

absolut värde än vid den första händelsen som undersöks. 

Tabell 10 Kumulativ onormal avkastning kring uppskjutandet av IFRS 9 

    Grupp 1 
 

Grupp 2 
 

Grupp 3   Alla företag 

Antal företag: 34 
 

33 
 

34 
 

101 

Medeltal: -1,05 % 
 

-0,89 % 
 

-0,64 % 
 

-0,86 % 

Median: 
 

-0,53 % 
 

-0,24 % 
 

-0,37 % 
 

-0,37 % 

Standardavvikelse: 0,042 
 

0,039 
 

0,045 
 

0,042 

Max: 
 

9,69 % 
 

7,59 % 
 

15,91 % 
 

15,91 % 

Min:   -9,01 %   -10,97 %   -10,20 %   -10,97 % 
 

I tabell 10 presenteras statistiken gruppvis och för alla företag. Grupp 1 har den lägsta 

kumulativa onormal avkastningen, medan grupp 3 har den högsta kumulativa 

onormala avkastningen. Att det totala medeltalet och medianen är negativa ger 

antydningar om att investerare tog emot detta beslut negativt och valde att betala ett 

lägre pris för företagens aktier.  
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Figur 5 Kumulativ onormal avkastning (händelse 3) 

I figur 5 presenteras det kumulativa medeltalet av onormal avkastning för alla företag 

kring dagen när IASB publicerade IFRS 8. Den kumulativa onormala avkastningen är 

positiv genom hela tidsintervallet. Den kumulativa onormala avkastningen steg före 

dag ”0” vilket kan antyda att aktiemarknaden reagerade på publiceringen redan före 

själva publiceringen. Den nedgående trenden efter publiceringen kan vara ett tecken på 

besvikelse över vad som fanns med i IFRS 8. 

Tabell 11 Kumulativ onormal avkastning kring publiceringen av IFRS 8 

    Grupp 1 
 

Grupp 2 
 

Grupp 3   Alla företag 

Antal företag: 34 
 

33 
 

34 
 

101 

Medeltal: -0,09 % 
 

0,16 % 
 

0,83 % 
 

0,30 % 

Median: 
 

-0,03 % 
 

0,22 % 
 

0,70 % 
 

0,32 % 

Standardavvikelse: 0,027 
 

0,020 
 

0,040 
 

0,030 

Max: 
 

6,63 % 
 

5,14 % 
 

11,82 % 
 

11,82 % 

Min:   -5,43 %   -4,13 %   -10,22 %   -10,22 % 
  

I tabell 11 presenteras statistiken gruppvis och för alla företag. Grupp 1 har det lägsta 

kumulativa medeltalet av onormal avkastningen, medan grupp 3 har den högsta 

kumulativa onormala avkastningen. Intressant med tabell 11 är att den deskriptiva 

statistiken antyder ett helt motsatt resultat jämfört med vad hypotes 3 förväntar.  
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Figur 6 Kumulativ onormal avkastning (händelse 4) 

I figur 6 presenteras det kumulativa medeltalet av onormal avkastning för alla företag 

kring dagen när IASB publicerade IFRS 13. Den kumulativa onormala avkastningen är 

negativ genom hela tidsintervallet. Den kumulativa onormala avkastningen ökade dag 

”1”, vilket kan tyda på att investerarna var positiva till publiceringen av IFRS 13, men 

reagerade först dagen efter publiceringen.  

Tabell 12 Kumulativ onormal avkastning kring publiceringen av IFRS 13 

  
 

Grupp 1 
 

Grupp 2 
 

Grupp 3 
 

Alla företag 

Antal företag: 
 

34 
 

33 
 

34 
 

101 

Medeltal: 
 

-1,31 % 
 

-0,33 % 
 

-0,20 % 
 

-0,62 % 

Median: 
 

-0,93 % 
 

-0,16 % 
 

-0,75 % 
 

-0,80 % 

Standardavvikelse: 
 

0,034 
 

0,022 
 

0,030 
 

0,029 

Max: 
 

8,72 % 
 

2,97 % 
 

6,64 % 
 

8,72 % 

Min:   -13,68 %   -5,24 %   -6,36 %   -13,68 % 
 

I tabell 12 presenteras statistiken gruppvis och för alla företag. Grupp 1 har det lägsta 

kumulativa medeltalet av onormal avkastning, medan grupp 3 har det högsta 

kumulativa medeltalet av onormal avkastning. Alla gruppers medeltal och medianer är 

negativa. Samplets största och minsta värde finns i grupp 1. Grupp 1 har också den 

högsta standardavvikelsen som tyder på högre volatilitet i grupp 1 än i resten av 

grupperna. 
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5.2 Det första obligatoriska IFRS-bokslutet 

Eventstudien kring publiceringen av de första obligatoriska IFRS-boksluten är den 

händelse som undersöks och analyseras mest av alla händelser. Hypotes 1 som berör 

effekterna kring händelse 1 är: ”Företag med ett större antal små- och privatägare hade 

en högre kumulativ onormal avkastning än andra företag kring publiceringen av det 

första obligatoriska IFRS-bokslutet”. Hypotesen diskuterades i kapitlet som 

presenterar specifika händelser åren 2005-2011 (kapitel 3.2). 

För det första analyseras resultatet med data enligt den vanliga grupperingen. Sedan 

analyseras resultat från statistiska test enligt den alternativa grupperingen. Alla 

resultatet som analyseras baseras på winsoriserat data enligt förklarningen i 

föregående kapitel. Pearsons test för korrelation mellan gruppernas kumulativa 

onormala avkastning ger ett resultat som tyder på att korrelationen mellan gruppernas 

kumulativa onormala avkastning är liten och inte signifikant. Eftersom gruppernas 

kumulativa onormala avkastning inte är korrelerade med varandra kan det antas att 

samplen är oberoende, vilket gör att endast test som antar oberoende sampel används. 

Tabell 13 Hela samplets kumulativa onormala avkastning 

T-test av ett sampel (händelse 1) 

  

Testvärde = 0                                        

t df Sig. (tvåsidig) Skillnad i medeltal 

95 % konfidensintervall 

Lägre gräns Övre gräns 

CAR 3,583 100 ,001 ,0324 ,0145 ,0503 

 

I tabell 13 presenteras resultatet av ett t-test, som testar om hela samplets kumulativa 

onormala avkastning skiljer sig från testvärdet (=0). T-testet ger ett p-värde på 0,001 

vilket tyder på medeltalet för alla företagens kumulativa onormala avkastning skiljer sig 

från värdet ”0”. Eftersom den kumulativa onormala avkastningen inte nödvändigtvis är 

normalfördelad, genomförs också ett icke-parametiskt test. Det icke-parametiska 

Wilcoxon-testet ger en signifikans på 0,002, vilket tyder på att skillnaden mellan 

samplets medeltal och värdet ”0” är signifikant. Eftersom medeltalet är positivt i tabell 

13 betyder det att den kumulativa onormala avkastningen för hela samplet är 

signifikant positivt.  Detta ger belägg för att aktiemarkanaden i Finland reagerade 

positivt kring publiceringen av det första obligatoriska IFRS-bokslutet. Den positiva 
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effekten är observerbar i figur 3 och med resultatet av t-testet i tabell 13 verifieras den 

positiva effekten. 

 

Figur 7 Kumulativ onormal avkastning per grupp (Händelse 1) 

Figur 7 presenterar kumulativ onormal avkastning per grupp kring det första 

obligatoriska IFRS-bokslutet. Av figur 7 är det möjligt att se att Grupp 1 hade, förutom 

en dag, den högsta kumulativa onormala avkastningen genom hela tidsintervallet. 

Figur 7 följer samma upplägg som figur 3. Den enda skillnaden är att företagen är 

indelade i grupper i figur 7. Från figur 7 går det att se att varje grupps kumulativa 

onormala avkastning är högre vid dag ”15” än vid dag ”0”. Den kumulativa onormala 

avkastningen för alla tre grupper är negativ endast ett fåtal dagar inom tidsintervallet.  
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Tabell 14 Skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning 

ANOVA-test (händelse 1) 

Kumulativ onormal avkastning 

Scheffe-test 

(I) GRUPP (J) GRUPP 

Skillnad i 

medeltal (I-J) 

Std. 

Avvikelse Sig. 

95 % Konfidensintervall 

Lägre gräns Övre gräns 

GRUPP1 GRUPP2 ,01147 ,02216 ,875 -,04362 ,06656 

GRUPP3 ,03358 ,02200 ,316 -,02110 ,08825 

GRUPP2 GRUPP1 -,01147 ,02216 ,875 -,06656 ,04362 

GRUPP3 ,02211 ,02216 ,610 -,03298 ,07719 

GRUPP3 GRUPP1 -,03358 ,02200 ,316 -,08825 ,02110 

GRUPP2 -,02211 ,02216 ,610 -,07719 ,03298 

 

I tabell 14 presenteras resultatet av ett post-hoc ANOVA-test för skillnader i den 

kumulativa onormala avkastningen mellan alla tre grupper. Som post-hoc test har 

Scheffe-testet använts. Eftersom Levenes test19 inte är signifikant (Sig. = 0,362) betyder 

det att det är möjligt att anta att variansen är lika i alla grupper, det vill säga variansen 

för samplets feltermer oberoende av grupp är homogen. Detta gör att ett post-hoc 

ANOVA-test (Scheffe-test) som antar lika varians i alla grupper bör användas. 

Resultatet från ANOVA-testet (Scheffe-testet) visar att det inte finns signifikanta 

skillnader mellan någon av gruppernas kumulativa onormala avkastning. Den skillnad 

som har lägst signifikans är skillnaden mellan grupp 1 och grupp 3 (Sig. = 0,316). 

Skillnaden finns och är observerbar, men skillnaden är inte signifikant. För att försäkra 

att Scheffe-testet ger ett rättvisande resultat genomfördes varje post-hoc ANOVA-test, 

som antar homoskedasticitet, i programmet SPSS. Varje test gav samma resultat: inga 

signifikanta skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning. 

 

 

                                                        

19 För att göra ett ANOVA-test bör det antas att variansen är homogen eller heterogen. Enligt Herbert, 

Hayen, Macaskill och Walter (2011) är Levenes test det mest använda testet för likheter i variansen. Ifall 

Levenes test ger en signifikans på under 0,05 antas variansen vara olika (heterogen).  
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Tabell 15 Skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3 

Oberoende t-test mellan grupp 1 och grupp 3 (händelse 1) 

  

t-test för likhet av medeltal 

t df 
Sig. 

(tvåsidig) 
Skillnad i 
medeltal 

Skillnad i std. 
avvikelse 

95 % konfidensintervall 

Lägre gräns Övre gräns 

 Lika 
varians 
antas 

 
1,446 

 
66 

 
,153 

 
,0336 

 
,0232 

 
-,0128 

 
,0799 

 
I tabell 15 presenteras resultatet av ett oberoende t-test för skillnader i medeltal av 

kumulativ onormal avkastning mellan företagen i grupp 1 och grupp 3. Lika varians 

(homoskedasticitet) kan antas eftersom Levenes test inte är signifikant. Det tvåsidiga p-

värdet är 0,153, vilket betyder att det inte finns signifikanta skillnader i medeltalet av 

kumulativ onormal avkastning mellan företagen i grupp 1 och företagen i grupp 3. Ett 

ensidigt p-värde på 0,0752, tyder på att skillnaderna är signifikanta enligt en 10 % 

signifikansnivå, men i denna avhandling har nivån för p-värdet satts till under 0,05 för 

att resultatet ska antas vara signifikant.  

ANOVA-testet är ett test som analyserar variansen och t-testet analyserar medeltalet. 

Båda testen kräver normalfördelning av samplet. I bilaga 4 presenteras ett histogram 

som visar fördelningen av den kumulativa onormala avkastningen. Ett Shapiro-Wilk 

test av samplet ger en signifikans på 0,432 vilket tyder på att samplet ä normalfördelat 

på en 5 % signifikansnivå (se bilaga 4). I bilaga 4 ses också att fördelningen har en 

positiv skevhet, det vill säga fördelningen är större till vänster om medeltalet. Liknande 

icke-parametiska test görs också för att säkerhetsställa att resultatet som fås är 

tillförlitligt. 

Tabell 16 Skillnader i kumulativ onormal avkastning (icke-parametiska test) 

Teststatistik från icke-parametiska test 

  
Kruskal-Wallis test Test av oberoende median 

Chi-kvadrat 3,409 6,042 

df 2 2 

Signifikans ,182 ,049 

 

I tabell 16 presenteras resultatet av icke-parametiska test för skillnader i olika gruppers 

kumulativa onormala avkastning kring händelse 1. Kruskal-Wallis testet mäter om 



67 

 

 

distributionen av den kumulativa onormala avkastningen är lika i alla grupper, medan 

testet av oberoende medianer mäter huruvida medianen är densamma för alla grupper. 

Kruskal-Wallis testet ger en signifikans på 0,182 vilket betyder att fördelningen av den 

kumulativa onormala avkastningen är densamma i varje grupp. Signifikansen för testet 

av gruppernas medianer är 0,049 vilket betyder att nollhypotesen förkastas. Detta test 

finner för första gången i denna avhandling att det finns en signifikant skillnad i den 

kumulativa onormala avkastningen beroende på företagets grupp. Enligt tabell 8 finns 

den största skillnaden i medianvärde mellan grupp 1 och grupp 3. Detta tyder på att 

grupp 1 har en signifikant högre median av kumulativ onormal avkastning än grupp 3. 

Tabell 17 Skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3 

Rangordning Teststatistik 

  
GRUPP N 

Medeltal av 
rangordning 

Summa av 
rangordning 

  
CAR 

Kumulativ 
onormal 
avkastning 

Grupp1 34 38,59 1 312,00 Mann-Whitney U 439,000 

Grupp 3 34 30,41 1 034,00 Z-värde – 1,705 

Total 68     
Signifikans 
(tvåsidig) 

,088 

 

I tabell 17 presenteras resultatet från ett Mann-Whitney U-test. Testet ger ett tvåsidigt 

p-värde på 0,088. Det ensidiga testvärdet är 0,044, vilket betyder att skillnaderna i 

kumulativ onormal avkastning mellan företagen i grupp 1 och företagen i grupp 3 är 

signifikanta. Företagen i grupp 1 har en högre kumulativ onormal avkastning är 

företagen i grupp 3, vilket det också fanns antydningar om utifrån resultatet i 

föregående test.  

Enligt den vanliga grupperingen är det inte möjligt att förkasta hypotes 1, eftersom två 

test finner signifikanta skillnader i den kumulativa onormala avkastningen beroende på 

grupp. Eftersom majoriteten av testen inte finner signifikanta skillnader är det inte 

möjligt att säga att resultatet är ett bevis på att skillnader finns i den kumulativa 

onormala avkastningen. Testen ger ett tudelat resultat som inte räcker till för att 

förkasta hypotes 1. Därför kan det finnas belägg för att företagen med flera små- och 

privatägare gynnades mera av övergången till IFRS. 

Samma test görs också med den alternativa grupperingen, vilket innebär att alla 

rankingpoäng som beskrivs i kapitel 4.2 är oviktade. Resultatet från post-hoc ANOVA-

testet (Scheffe-test) tyder inte på signifikanta skillnader mellan gruppernas kumulativa 
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onormala avkastning. Signifikansen för skillnaden mellan grupp 1 och grupp 3 är 0,740 

och signifikansen för skillnaden mellan grupp 1 och grupp 2 är 0,178. Detta tyder på 

större skillnader mellan grupp 1 och grupp 2 än mellan grupp 1 och grupp 3. Dessa 

skillnader är också observerbara i tabell 9, men skillnaderna är inte signifikanta. 

Det oberoende T-testet för skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 

och grupp 3 ger ett p-värde på 0,433, vilket tyder på att inga signifikanta skillnader i 

kumulativ onormal avkastning finns mellan grupp 1 och grupp 3. Då resultaten från 

ANOVA-testen och T-testen enligt den alternativa grupperingen jämförs med 

resultaten enligt den vanliga grupperingen framkommer det att skillnaderna i 

kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3 är mindre signifikanta 

enligt den alternativa grupperingen. 

Resultatet från det icke-parametiska Kruskal-Wallis testet ger ett p-värde på 0,177, 

vilket tyder på att fördelningen av kumulativ onormal avkastning är densamma i alla 

grupper. Testet av oberoende medianer ger ett p-värde på 0,034 vilket tyder på 

medianerna är olika beroende på företagets grupp. Medianen för både grupp 2 och 

grupp 3 ligger under medianen för hela samplet och medianen för grupp 1 är över 

medianen för hela samplet. Detta tyder på att medianen för kumulativ onormal 

avkastning är högre för företagen i grupp 1 än för företagen i grupp 2 och grupp 3.  

Resultatet från Mann-Whitney U-test ger ett tvåsidigt p-värde på 0,254, vilket betyder 

att inga signifikanta skillnader i kumulativ onormal avkastning finns mellan företagen i 

grupp 1 och grupp 3. Testen med den alternativa grupperingen ger också ett tvetydigt 

svar, eftersom ett test finner signifikanta skillnader mellan grupperna, medan resten av 

testen ger icke-signifikanta skillnader. Eftersom ett test visar på signifikanta skillnader 

mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning kan inte hypotes 1 helt förkastas, 

varken enligt den vanliga grupperingen eller enligt den alternativa grupperingen. 

Slutsatsen är att det kan finnas belägg för att företag med ett större antal små- och 

privatägare gynnades mera av övergången till IFRS än företag med ett mindre antal 

små- och privatägare. 

Gruppering enligt varje faktor 

I detta kapitel presenteras resultat från grupperingen enligt varje enskild faktor som är 

med i rankingen enligt den vanliga grupperingen. Enskilda test görs för varje 

gruppering, det vill säga gruppering enligt: antal aktieägare, andelen aktier som ägs av 
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privatpersoner, småägarna andel av totala antalet aktieägare och andelen aktier som 

ägs av småägare. De olika grupperingarna testas i samma ordning som de beskrivs i 

detta stycke. 

Gruppering enligt antalet aktieägare 

Denna gruppering gör att de 34 företag med flest antal aktieägare sätts i grupp 1 och de 

34 företag med minst antal aktieägare sätts i grupp 3. Resten av företagen sätts i grupp 

2. Ett post-hoc ANOVA-test (Scheffe-test) finner inga skillnader mellan gruppernas 

kumulativa onormala avkastning. Det lägsta p-värdet (=0,338) förekommer för 

skillnaderna mellan grupp 1 och grupp 2, vilket tyder på större skillnader mellan grupp 

1 och grupp 2 än mellan grupp 1 och grupp 3. Det oberoende t-testet ger ett tvåsidigt p-

värde på 0,279. Med andra ord finns det inga signifikanta skillnader mellan den 

kumulativa onormala avkastningen mellan företagen i grupp 1 och grupp 3. 

Inget av de icke-parametiska testen som beskrivs i kapitel 5.2 finner en signifikant 

skillnad mellan gruppernas kumulativa onormal avkastning. P-värdena är också högre 

än i de tidigare grupperingarnas test. Varken parametiska eller icke-parametiska test 

finner en signifikant skillnad mellan företagens kumulativa onormala avkastning 

beroende på till vilken grupp företagen hör. Detta skulle betyda att flera aktieägare inte 

verkar leda till en högre kumulativ onormal avkastning. Antalet aktieägare påverkade 

således inte ensamt den kumulativa onormala avkastningen kring publiceringen av det 

första obligatoriska IFRS-bokslutet. 

Gruppering enligt andelen aktier som ägs av privatpersoner 

Denna gruppering gör att de 34 företag med högst andel aktier som ägs av 

privatpersoner sätts i grupp 1 och de 34 företag med lägst andel aktier som ägs av 

privatpersoner sätts i grupp 3. Resten av företagen sätts i grupp 2. Ett post-hoc 

ANOVA-test (Scheffe-test) finner inga skillnader mellan gruppernas kumulativa 

onormala avkastning. Det lägsta p-värdet (=0,358) förekommer för skillnaderna mellan 

grupp 1 och grupp 2, vilket tyder på större skillnader mellan grupp 1 och grupp 2 än 

mellan grupp 1 och grupp 3. Det oberoende t-testet ger ett tvåsidigt p-värde på 0,874. 

Testet ger ett högt p-värde eftersom medeltalet av kumulativ onormal avkastning är 

endast 0,0037 högre i grupp 1 än i grupp 3. Med andra ord finns det inga signifikanta 

skillnader i den kumulativa onormala avkastningen mellan företagen i grupp 1 och 

grupp 3. 
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Inget annat test förutom ett av de icke-parametiska testen finner en signifikant skillnad 

mellan gruppernas kumulativa onormal avkastning. Kruskal-Wallis och Mann-Whitney 

U-testet finner inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Testet för oberoende 

medianer finner att det finns en signifikant skillnad (p-värde = 0,024) i gruppernas 

medianer. Det som testet finner signifikant är att grupp 2 har en lägre median än resten 

av grupperna. Detta säger dock ingenting om huruvida företag med en högre andel 

aktier som ägs av privatpersoner gynnades mera kring publiceringen av det första 

obligatoriska IFRS- bokslutet. Slutsatsen är att andelen aktier som ägs av 

privatpersoner påverkade inte ensamt företagens kumulativa onormala avkastning 

kring det första obligatoriska IFRS-bokslutet. 

Gruppering enligt småägarnas andel av totala antalet ägare 

Denna gruppering gör att de 34 företag med högst andel småägare av totala antalet 

ägare sätts i grupp 1 och de 34 företag med lägst andel småägare av totala antalet ägare 

sätts i grupp 3. Resten av företagen sätts i grupp 2. Ett post-hoc ANOVA-test (Scheffe-

test) finner inga signifikanta skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala 

avkastning. Det största p-värdet förekommer mellan grupp 2 och grupp 3 (=0,852), 

vilket inte tyder på signifikanta skillnader mellan gruppernas medeltal. Det oberoende 

t-testet på skillnader mellan grupp 1 och grupp 3 ger ett tvåsidigt p-värde på 0,789 

vilket inte heller tyder på signifikanta skillnader mellan grupp 1 och grupp 3.   

Inget av de icke-parametiska testen finner en signifikant skillnad mellan gruppernas 

kumulativa onormal avkastning. Varken parametiska eller icke-parametiska test finner 

en signifikant skillnad mellan företagens kumulativa onormala avkastning beroende på 

till vilken grupp företagen hör. Detta betyder att en större andel småägare av det totala 

antalet ägare inte verkar leda till en högre kumulativ onormal avkastning. Andelen 

småägare av totala antalet ägare påverkade således inte ensamt den kumulativa 

onormala avkastningen kring publiceringen av det första obligatoriska IFRS-bokslutet. 

Gruppering enligt andelen aktier som ägs av småägare 

Denna gruppering gör att de 34 företag med högst andel aktier som ägs av småägare 

sätts i grupp 1 och de 34 företag med lägst andel aktier som ägs av småägare sätts i 

grupp 3. Resten av företagen sätts i grupp 2. Ett post-hoc ANOVA-test (Scheffe-test) 

finner inga signifikanta skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning. 

Det lägsta p-värdet (=0,746) förekommer för skillnaderna mellan grupp 1 och grupp 3. 
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Största skillnaden mellan grupperna är mellan grupp 1 och grupp 3, men skillnaden är 

dock inte signifikant. Det oberoende t-testet på skillnader mellan grupp 1 och grupp 3 

ger ett tvåsidigt p-värde på 0,364 vilket stärker påståendet att det inte finns 

signifikanta skillnader mellan grupp 1 och grupp 3.   

Inget av de icke-parametiska testen finner en signifikant skillnad mellan gruppernas 

kumulativa onormala avkastning. Varken parametiska eller icke-parametiska test 

finner en signifikant skillnad mellan företagens kumulativa onormala avkastning 

beroende på till vilken grupp företagen hör. Detta skulle betyda att en högre andel 

aktier av som ägs av småägare inte verkar leda till en högre kumulativ onormal 

avkastning.  Andelen aktier som ägs av småägare påverkade inte ensamt den 

kumulativa onormala avkastningen kring publiceringen av det första obligatoriska 

IFRS-bokslutet. 

5.3 Uppskjutandet av IFRS 9 

IASB:s beslut att skjuta upp IFRS 9 är den andra händelsen som analyseras i denna 

avhandling. Eftersom de tre sista händelserna inte analyseras lika mycket som den 

första händelsen och tidsintervallet är endast 7 dagar finns det en risk för att inga 

signifikanta skillnader upptäcks. Hypotes 2 som testas lyder enligt följande: ” Företag 

med ett mindre antal små- och privatägare hade en högre kumulativ onormal 

avkastning än andra företag kring datumet för tillkännagivandet av uppskjutandet av 

IFRS 9”. Hypotesen testas med samma test som användes för att testa hypotes 1. 

Pearsons test för korrelation ger ett resultat som gör att ett oberoende sampel kan 

antas. Korrelationen mellan grupperna är inte signifikant. 

Tabell 18 Hela samplets kumulativa onormala avkastning 

T-test av ett sampel (händelse 2) 

  

Testvärde = 0                                        

t df Sig. (tvåsidig) Skillnad i medeltal 

95 % konfidensintervall 

Lägre gräns Övre gräns 

CAR - 2,036 100 ,044 -,0086 -,0170 -,0002 

 

I tabell 18 presenteras resultatet av ett t-test av hela samplet. T-testet ger svar på 

huruvida den kumulativa onormala avkastningen kring tillkännagivandet av 

uppskjutandet av IFRS 9 skiljer sig från värdet ”0”. Ett tvåsidigt p-värde på 0,044 tyder 

på att den kumulativa onormala avkastningen skiljer sig från värdet ”o”. Enligt tabell 10 
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är medeltalet och medianen för samplet negativt, vilket tyder på att den kumulativa 

onormala avkastningen för hela samplet är signifikant negativt. Resultatet från det 

icke-parametiska Wilcoxon-testet är att den kumulativa onormala avkastningen skiljer 

sig signifikant från värdet ”0”, vilket stärker påståendet om negativa effekter på den 

finländska aktiemarknaden kring tillkännagivandet av uppskjutandet av IFRS 9. 

 

Figur 8 Kumulativ onormal avkastning per grupp (Händelse 2) 

Figur 8 illustrerar kumulativ onormal avkastning per grupp kring händelse 2. Grupp 3 

har det högsta värdet och grupp 1 det lägsta värdet. Enligt figur 8 reagerade grupp 1 och 

grupp 3 positivit under dag ”1”, vilket kan tyda på att investerarna reagerade positivt 

dagen efter att uppskjutandet av IFRS 9 tillkännagavs.  

Fördelningen av den kumulativa onormala avkastningen för hela samplet kring 

händelse 2 kan inte anses vara normalfördelat, eftersom Shapiro-Wilk testet ger ett p-

värde på 0,022. Fördelningen av den kumulativa onormala avkastningen har en högre 

kurtosis20, vilket i värsta fall kan leda till missvisande testresultatet. Därför testas 

händelse 2 också med icke-parametiska test för att säkerställa resultaten från de 

parametiska testen.  

                                                        

20 En hög kurtosis innebär en brantare normalfördelningskurva. Toppen är högre kring medelvärdet.  
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Tabell 19 Skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning 

ANOVA-test (händelse 2) 

Kumulativ onormal avkastning 
    

Scheffe-test 
     

(I) 
GRUPP 

(J) 
GRUPP 

Skillnad i medeltal 
(I-J) 

Std. 
Avvikelse 

Sig. 

95 % Konfidensintervall 

Lägre gräns Övre gräns 

GRUPP1 
GRUPP2 -,00161 ,01048 ,988 -,02765 ,02443 

GRUPP3 -,00411 ,01040 ,925 -,02995 ,02173 

GRUPP2 
GRUPP1 ,00161 ,01048 ,988 -,02443 ,02765 

GRUPP3 -,00250 ,01048 ,972 -,02853 ,02354 

GRUPP3 
GRUPP1 ,00411 ,01040 ,925 -,02173 ,02995 

GRUPP2 ,00250 ,01048 ,972 -,02354 ,02853 

 

I tabell 19 presenteras resultatet av Scheffes post-hoc ANOVA-test. Testet finner inga 

signifikanta skillnader mellan gruppernas medeltal av kumulativ onormal avkastning 

kring händelse 2. Homoskedasticitet kan antas (Levenes test icke-signifikant) vilket gör 

att Scheffe-testet används.  Det lägsta p-värdet förekommer för skillnaden mellan 

grupp 1 och grupp 3. P-värdet på 0,925 tyder dock inte på signifikanta skillnader 

mellan gruppernas medeltal. Icke-parametiska testen ger samma resultat, det vill säga 

inga signifikanta skillnader mellan gruppernas kumulativa onormal avkastning kring 

händelse 2. Skillnaderna är observerbara i figur 8 men enligt statistiska test som jämför 

gruppernas kumulativa onormala avkastning finns det inte signifikanta skillnader. 

Tabell 20 Skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3 

Oberoende t-test mellan grupp 1 och grupp 3 (händelse 2) 

  

t-test för likhet av medeltal 

t df 
Sig. 

(tvåsidig) 
Skillnad i 
medeltal 

Skillnad i std. 
Avvikelse 

95 % Konfidensintervall 

Lägre gräns Övre gräns 

Lika 
varians 
antas 

-,382 66 ,704 -,0041 ,0108 -,0256 ,0174 

 

I tabell 20 presenteras resultatet av ett oberoende t-test för den kumulativa onormala 

avkastningen mellan företagen i grupp 1 och företagen i grupp 3. Testet ger resultat för 

dagarna kring händelse 2. P-värdet på 0,704 tyder på att inga signifikanta skillnader i 

kumulativ onormal avkastning finns mellan grupp 1 och grupp 3. Det icke-parametiska 



74 

 

 

Mann-Whitney U-testet ger också ett resultat som inte är signifikant. Det tvåsidiga p-

värdet är 0,893. 

Statistiska test gjorda enligt den alternativa grupperingen tyder på samma resultat. 

Resultatet från det oberoende t-testet visar att den kumulativa onormala avkastningen 

skiljer sig från värdet ”0”. Den kumulativa onormala avkastningen är negativ och 

signifikant. Inget av de statistiska testen, varken parametiska eller icke-parametiska, 

finner att den kumulativa onormala avkastningen för grupp 1 är mindre än för grupp 3. 

Med andra ord påverkas inte resultatet av valet av gruppering. 

Inget av testen, varken parametiska eller icke-parametiska, finner skillnader i 

företagens kumulativa onormal avkastning beroende på till vilken grupp företaget hör. 

Testerna görs enligt den vanliga grupperingen samt enligt den alternativa 

grupperingen. Detta gör det omöjligt att påstå att någon grupp av företag gynnades 

mera av tillkännagivandet av uppskjutandet av IFRS 9. Därmed förkastas hypotes 2, 

det vill säga företag med ett mindre antal små- och privatägare hade inte en högre 

kumulativ onormal avkastning än andra företag vid tillkännagivandet av uppskjutandet 

av IFRS 9. Resultatet från det oberoende t-testet som presenteras i tabell 18 tyder också 

på att aktiemarknaden reagerade negativt på händelse 2. 

5.4 Publiceringen av IFRS 8 

Publiceringen av IFRS 8 är den tredje händelse som analyseras i denna avhandling. 

Händelsen analyseras på samma sätt som händelse 2. Hypotes 3 som testas lyder enligt 

följande: ”Företag med ett större antal små- och privatägare hade en högre kumulativ 

onormal avkastning än andra företag kring publiceringen av IFRS 8”. Antaganden till 

hypotesen presenteras närmare i kapitel 3.2. Pearsons test för korrelation finner en 

signifikant korrelation mellan grupp 2 och grupp 3. Detta påverkar inte valet av test 

eftersom endast skillnader mellan grupp 1 och grupp 3 är av intresse för att testa 

hypotes 3. 

Tabell 21 Hela samplets kumulativa onormala avkastning 

T-test av ett sampel (händelse 3) 

  

Testvärde = 0                                        

t df Sig. (tvåsidig) Skillnad i medeltal 

95 % Konfidensintervall 

Lägre gräns Övre gräns 

CAR ,997 100 ,321 ,0030 -,0030 ,0090 
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Resultatet från t-testet som presenteras i tabell 21 tyder på att den kumulativa 

onormala avkastningen för hela samplet inte skilde sig från värdet ”0” kring 

publiceringen av IFRS 8 (tvåsidigt p-värde = 0,321). Det icke-parametiska testet ger ett 

p-värde på 0,281 vilket stärker resultatet från t-testet. Enligt tabell 11 är medeltalet och 

medianen för kumulativ onormal avkastning för alla företag positivt. T-testet och 

Wilcoxon-testet visar dock att medeltalet och medianen inte skiljer sig signifikant från 

värdet ”0”. Detta tyder på att aktiemarknaden i Finland varken reagerade positivt eller 

negativt på publiceringen av IFRS 8. 

 

Figur 9 Kumulativ onormal avkastning per grupp (Händelse 3) 

Figur 9 presenteras kumulativ onormal avkastning per grupp kring publiceringen av 

IFRS 8. Grupp 3 har den högsta kumulativa onormala avkastningen medan grupp 1 har 

den lägsta kumulativa onormala avkastningen. Alla gruppers kumulativa onormala 

avkastning ökade vid själva eventdagen, men dagarna efter sjönk den kumulativa 

onormala avkastningen. Det kan tänkas att det tog upp till två dagar för investerarna 

att förstå innehållet av IFRS 8 och efter det reagera negativt på den nya standarden. 

Fördelningen av den kumulativa onormala avkastningen för hela samplet kring 

händelse 3 kan inte anses vara normalfördelat, eftersom Shapiro-Wilk testet ger ett p-

värde på 0,003. Fördelningen har en högre kurtosis än fördelningen för händelse 1 och 

händelse 2. Den höga kurtosisen kan leda till att parametiska test ger ett förvrängt 
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resultat. För att öka på tillförlitligheten av resultat av icke-parametiska test presenteras 

också resultat av parametiska test. 

Tabell 22 Skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning 

ANOVA-test (händelse 3) 

Kumulativ onormal avkastning 
   

Dunnett 
T3-test 

            

(I) 
GRUPP 

(J) GRUPP 
Skillnad i medeltal 

(I-J) 
Std. 

Avvikelse 
Sig. 

95 % Konfidensintervall 

Lägre gräns Övre gräns 

GRUPP1 
GRUPP2 -,0025 ,0058 ,962 -,0169 ,0118 

GRUPP3 -,0093 ,0083 ,609 -,0297 ,0112 

GRUPP2 
GRUPP1 ,0025 ,0058 ,962 -,0118 ,0169 

GRUPP3 -,0067 ,0077 ,765 -,0258 ,0123 

GRUPP3 
GRUPP1 ,0093 ,0083 ,609 -,0112 ,0297 

GRUPP2 ,0067 ,0077 ,765 -,0123 ,0258 

 

I tabell 22 presenteras resultatet från Dunnetts T3 post-hoc ANOVA-test. Testet finner 

inga signifikanta skillnader mellan gruppernas medeltal av kumulativ onormal 

avkastning kring händelse 3. Variansen mellan grupperna kring denna händelse är 

heterogen (Levenes test p-värde = 0,038), därför används inte Scheffe-testet. I stället 

används Dunnetts test, som är ett alternativt test ifall inte homoskedasticitet mellan 

varianserna kan antas.  Det lägsta p-värdet förekommer för skillnaden mellan grupp 1 

och grupp 3. P-värdet på 0,609 tyder dock inte på signifikanta skillnader mellan 

gruppernas medeltal. De icke-parametiska testen ger samma resultat, det vill säga inga 

signifikanta skillnader mellan gruppernas kumulativa onormal avkastning kring 

händelse 3. Skillnaderna är observerbara i figur 9 men enligt statistiska test som jämför 

gruppernas kumulativa onormala avkastning finns ingen signifikant skillnad. 

Tabell 23 Skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3 

Oberoende t-test mellan grupp 1 och grupp 3 (händelse 3) 

  

t-test för likheter av medeltal 

t df 
Sig. 

(tvåsidig) 
Skillnad i 
medeltal 

Skillnad i std. 
Avvikelse 

95 % Konfidensintervall 

Lägre gräns 
Övre 
gräns 

Lika 
varians 
antas 

-1,111 66 ,271 -,0093 ,0083 -,0259 ,0074 
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I tabell 23 presenteras resultatet från ett oberoende t-test för den kumulativa onormala 

avkastningen mellan företagen i grupp 1 och företagen i grupp 3. Testet ger resultat för 

dagarna kring händelse 3. P-värdet på 0,271 tyder inte på signifikanta skillnader i 

kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3. Det icke-parametiska 

Mann-Whitney U-testet ger också ett resultat som inte är signifikant. Det tvåsidiga p-

värdet är 0,239. Skillnader vid händelse 3 är mera signifikanta än vid händelse 2. Detta 

tyder på att större skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 

3 är observerbara kring händelse 3 än kring händelse 2. 

Statistiska test gjorda enligt den alternativa grupperingen tyder på samma resultat. 

Resultatet av det oberoende t-testet visar att den kumulativa onormala avkastningen 

inte skiljer sig från värdet ”0”. Den kumulativa onormala avkastningen är positiv men 

inte signifikant. Inget av de statistiska testen, varken parametiska eller icke-

parametiska, finner att den kumulativa onormala avkastningen för grupp 1 är större än 

för grupp 3.  

Inget av testerna, oberoende av gruppering, finner skillnader i företagens kumulativa 

onormala avkastning beroende på till vilken grupp företagen hör. Detta gör det omöjligt 

att påstå att någon grupp av företag gynnades mera av publiceringen av IFRS 8. 

Därmed förkastas hypotes 3, det vill säga företag med ett större antal små- och 

privatägare hade inte en högre kumulativ onormal avkastning än andra företag vid 

publiceringen av IFRS 8. Det finns inga signifikanta skillnader i kumulativ onormal 

avkastning mellan grupperna. Resultatet från t-testet som presenteras i tabell 21 tyder 

också på att publiceringen av IFRS 8 inte hade signifikanta effekter på finländska 

börsbolags marknadsvärde. 

5.5 Publiceringen av IFRS 13 

Publiceringen av IFRS 13 är den fjärde händelsen som analyseras i denna avhandling. 

Händelsen analyseras på samma sätt som händelse 2 och 3. Hypotes 4 som testas lyder 

enligt följande: ”Företag med ett större antal små- och privatägare hade en högre 

kumulativ onormal avkastning än andra företag kring publiceringen av IFRS 13”. 

Pearsons test för korrelation mellan grupperna ger ett resultat som gör att ett 

oberoende sampel kan antas. Ingen av korrelationerna mellan gruppernas kumulativa 

onormala avkastning är signifikant. 
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Tabell 24 Hela samplets kumulativa onormala avkastning 

T-test av ett sampel (händelse 4) 

  

Testvärde = 0                                        

t df Sig. (tvåsidig) Skillnad i medeltal 

95 % Konfidensintervall 

Lägre gräns Övre gräns 

CAR -2,099 100 ,038 -,0062 -,0120 -,0003 

 

Resultatet av t-testet som presenteras i tabell 24 tyder på att den kumulativa onormala 

avkastningen för hela samplet skiljer sig från värdet ”0” kring publiceringen av IFRS 13 

(tvåsidigt p-värde = 0,038). Det icke-parametiska testet ger ett p-värde på 0,015 vilket 

stärker resultatet från t-testet. Enligt tabell 12 är medeltalet och medianen för den 

kumulativa onormala avkastningen för alla företag negativa. Statistiska test visar att 

den kumulativa onormala avkastningen är negativ och signifikant. Detta tyder på att 

aktiemarknaden i Finland reagerade negativt på publiceringen av IFRS 13. 

 

Figur 10 Kumulativ onormal avkastning per grupp (Händelse 4) 

Figur 10 presenterar kumulativ onormal avkastning per grupp kring publiceringen av 

IFRS 13. Grupp 3 har den högsta kumulativa onormala avkastningen medan grupp 1 

har den lägsta kumulativa onormala avkastningen. Alla gruppers kumulativa onormala 

avkastning är negativ vid sista dagen av tidsintervallet. 
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Fördelningen av den kumulativa onormala avkastningen för hela samplet kring 

händelse 3 kan inte anses vara normalfördelat, eftersom Shapiro-Wilk testet ger ett p-

värde på 0,001. Fördelningen har en högre kurtosis än fördelningen för resten av 

händelsernas kumulativa onormala avkastning. Fördelningen har en hög topp och 

extremvärden på båda sidorna av toppen. Eftersom samplet inte kan antas vara 

normalfördelat används icke-parametiska test. För att öka på tillförlitligheten av 

resultatet presenteras också resultat från parametiska test. 

Tabell 25 Skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning 

ANOVA-test (händelse 4) 

Kumulativ onormal avkastning 
    

Scheffe-test 

(I) GRUPP (J) GRUPP 

Skillnad i medeltal (I-
J) 

Std. 
Avvikelse 

Sig. 
95 % Konfidensintervall 

Lägre gräns Övre gräns 

GRUPP1 
GRUPP2 -,0098 ,0072 ,400 -,0276 ,0081 

GRUPP3 -,0111 ,0071 ,304 -,0288 ,0067 

GRUPP2 
GRUPP1 ,0098 ,0072 ,400 -,0081 ,0276 

GRUPP3 -,0013 ,0072 ,984 -,0192 ,0166 

GRUPP3 
GRUPP1 ,0111 ,0071 ,304 -,0067 ,0288 

GRUPP2 ,0013 ,0072 ,984 -,0166 ,0192 

 

I tabell 25 presenteras resultatet av Scheffes post-hoc ANOVA-test. Testet finner inga 

signifikanta skillnader mellan gruppernas medeltal av kumulativ onormal avkastning 

kring händelse 4. Homoskedasticitet kan antas (Levenes test icke-signifikant) vilket gör 

att Scheffe-testet används.  Det lägsta p-värdet förekommer för skillnaden mellan 

grupp 1 och grupp 3. P-värdet på 0,304 tyder dock inte på signifikanta skillnader 

mellan gruppernas medeltal. De icke-parametiska testen ger samma resultat, det vill 

säga inga signifikanta skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning 

kring händelse 4. Enligt ANOVA-testet (Scheffe-testet) finns de största skillnaderna i 

kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3. Av figur 10 framgår att 

grupp 3 har en högre kumulativ onormal avkastning än grupp 1, vilket strider mot 

antagandet i hypotes 4. Skillnaderna är dock inte signifikanta. 
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Tabell 26 Skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3 

Oberoende t-test mellan grupp 1 och grupp 3 (händelse 4) 

  

t-test för likheter av medeltal 

t df 
Sig. 

(tvåsidig) 
Skillnad i 
medeltal 

Skillnad i std. 
Avvikelse 

95 % Konfidensintervall 

Lägre gräns Övre gräns 

Lika 
varians 
antas 

-1,408 66 ,164 -,0111 ,0079 -,0268 ,0046 

 

I tabell 26 presenteras resultatet av ett oberoende t-test för den kumulativa onormala 

avkastningen mellan företagen i grupp 1 och företagen i grupp 3. Testet ger resultat för 

dagarna kring händelse 4. Det tvåsidiga p-värdet på 0,164 tyder inte på signifikanta 

skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 3. Det icke-

parametiska Mann-Whitney U-testet ger också ett resultat som inte är signifikant. Det 

tvåsidiga p-värdet är 0,291. Även om testen skulle visa på signifikanta skillnader skulle 

hypotes 4 förkastas, detta eftersom grupp 3 har ett högre medeltal av kumulativ 

onormal avkastning än grupp 1. 

Statistiska test gjorda enligt den alternativa grupperingen tyder på samma resultat. 

Resultatet från det oberoende t-testet visar att den kumulativa onormala avkastningen 

skiljer sig från värdet ”0”. Den kumulativa onormala avkastningen är positiv och 

signifikant. Inget av de statistiska testen, varken parametiska eller icke-parametiska, 

finner att den kumulativa onormala avkastningen för grupp 1 är större än för grupp 3.  

Inget av testen, varken parametiska eller icke-parametiska, finner skillnader i 

företagens kumulativa onormala avkastning beroende på till vilken grupp företagen 

hör. Testerna görs enligt den vanliga grupperingen samt enligt den alternativa 

grupperingen. Detta gör det omöjligt att påstå att någon företagsgrupp skulle ha 

gynnats mera av publiceringen av IFRS 13. Därmed förkastas hypotes 4, det vill säga 

företag med ett större antal små- och privatägare hade inte en högre kumulativ 

onormal avkastning än andra företag vid publiceringen av IFRS 13. Resultatet från t-

testet som presenteras i tabell 24 tyder på att publiceringen av IFRS 13 hade en 

signifikant negativ effekt på finländska börsbolags marknadsvärde.   
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6 Konklusioner och avslutning 

Finländska börsnoterade företag övergick till att rapportera enligt IFRS i och med 

årsskiftet 2005. De första obligatoriska bokslutet uppgjorda enligt IFRS presenterades 

under vintern och våren år 2006. Orsaken till övergången var den ökade 

globaliseringen i Europa, behovet av harmoniserade redovisningsstandarder och det 

ökade intresset från utländska investerare. Övergången till IFRS avslutade inte IASB:s 

uppgift att ta fram harmoniserade redovisningsstandarder av hög kvalitet. Deras 

fortlöpande arbete att förnya standarderna fortsätter ännu idag. Därför är det viktigt att 

analysera hela deras arbete i stället för enbart själva övergången till IFRS. I denna 

avhandling har det förutom övergången till IFRS också analyserats tre beslut som IASB 

tagit mellan åren 2005 och 2011.  

Den finansiella rapporteringen i Finland före IFRS var mera skatteorienterad än vad 

rapporteringen är idag. Bankerna hade också stort inflytande på mängden information 

som publicerades till allmänheten. Bankernas makt uppkom genom att de till största 

delen finansierade företagen (Troberg, 2007:22–23). Ett ökat intresse på 

aktiemarknaden i Finland ledde till ett behov av en reform av den finländska 

redovisningslagstiftningen. Det ökade intresset för aktier ledde till ett ökat 

informationsbehov för småinvesterare. Bland annat för att mätta detta 

informationsbehov valdes IFRS till de allmänna redovisningsstandarderna i Finland. 

Enligt Leuz och Verrecchia (2000) leder ökad obligatorisk informationspublicering till 

positiva effekter på boksluten. Leuz och Verrecchia (2000) finner att företag från 

länder där ökningen i mängden information som publiceras är större har en större 

effekt på bokslutet. I Finland var ökningen i obligatorisk information till allmänheten 

större än i länder som hade en kapitalorienterad tradition redan före övergången till 

IFRS. Enligt detta antagande är effekten på boksluten större i Finland än i till exempel 

Storbritannien.  

Ifall IFRS har klarat av att mätta detta informationsbehov, borde investerarna belöna 

företag som presenterar mera information genom att betala ett högre pris för aktien 

eller begära en lägre aktieavkastning. Investerarna är beredda att betala ett högre pris 

eftersom informationsasymmetririsken minskar och mindre risk leder till ett högre 

pris, givet att investerarna vill ha samma risk som den begärda avkastningen före 

risken minskade. Ett högre pris på aktien leder till ökat marknadsvärde för företaget. 
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Enligt dessa antagande ökar företagens marknadsvärde ifall investerarna anser att 

rapportering enligt IFRS har mättat deras informationsbehov. (Armstrong et al., 2010) 

Jeanjean och Stolowy (2008) anser att internationella standarder leder till att varje 

enskilt lands finansiella miljö inte beaktas och det kan vara svårt att få fram standarder 

som förbättrar kvaliteten på redovisningen över hela det geografiska området. I 

motsats till detta påstår Pirinen (2005) att även om IFRS enligt finländsk lagstiftning 

är standarderna som börsnoterade bolag ska följa, måste företagen också beakta 

regleringar som finländska institut ger ut (bokföringsnämndens rekommendationer 

och finansinspektionens regleringar). Eftersom företag måste följa en del andra 

regleringar än endast IFRS, finns det möjligheter att varje enskilt lands finansiella 

miljö kan beaktas.  

Det anses att IFRS attraherade utländska analytiker (Tan et al., 2011). En ökad mängd 

analytiker leder till ett ökat intresse för aktier. Ett ökat intresse för aktier ökar på 

köptrycket, vilket i sin tur höjer aktiepriset. Bolton (2004) påstår att dålig kunskap om 

IFRS före övergången kan ha en negativ inverkan på aktiemarknaden vid övergången. 

Om utländska analytiker har en god förståelse för IFRS bör aktiemarknaden reagera 

positivt på övergången. 

Ifall den finländska aktiemarknaden är av ”halvstark form” (se Fama, 1970) reagerar 

aktiepriserna direkt vid publicering av ny information. Ifall nyheten är bra reagerar 

aktiepriset positivt och vice versa. ”Halvstark form” innebär att en del privat 

information läcker ut före händelsen och därför är effekten av händelsen också 

observerbar redan före dagen för själva händelsen. En eventstudie på dagarna före och 

efter händelsen förutsätter att marknaden är effektiv och fungerar enligt ”halvstark 

form”. 

6.1 Diskussion  

Finländska börsnoterade företag gynnades överlag av övergången till IFRS. Medeltalet 

av den kumulativa onormala avkastningen för alla företag var 3,24 %. Eftersom den 

kumulativa onormala avkastningen är positiv och signifikant är det belägg för att den 

finländska aktiemarknaden reagerade positivt på övergången till IFRS. Ökningen 

kunde möjligtvis ha varit större ifall Finland skulle ha förbjudit frivillig rapportering 

enligt IFRS före själva övergången. Eftersom vissa företag publicerade IFRS-bokslutet 

redan före år 2005, kan en del av effekten ha varit observerbar tidigare. Enligt 
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Börsstiftelsen (2005) var dock effekten liten på OMXH för företag som övergick 

frivilligt till IFRS redan år 2004 eller dessförinnan. Därför torde inte frivillig 

rapportering enligt IFRS ha påverkat resultatet varken negativt eller positivt. 

Enligt Pirinen (2005) påverkade övergången till IFRS inte finländska företag mycket, 

eftersom skillnaderna vid årsskiftet 2005 mellan finländska FAS och IFRS var mycket 

små. Pirinen (2005) fortsätter med att påstå att en av orsakerna till att övergången inte 

blev drastisk är att ett flertal av de börsnoterade företagen i Finland redovisade enligt 

IAS/IFRS redan före övergången. Pirinen undersöker hur övergången såg ut vid 

årsskiftet 2005. Detta gör att endast själva redovisningen analyseras. I denna 

avhandling undersöks inte hur redovisningen ser ut i praktiken, utan i stället undersöks 

det hur investerarna tog emot den ökade mängden information ämnade för dem. 

Resultatet i denna avhandling tyder på att IFRS i verkligheten påverkade finländska 

företag. En kumulativ onormal avkastning på 3,24 % i medeltal är belägg för att 

övergången till IFRS påverkade finländska företagens marknadsvärde positivt. 

Klimczak (2011) finner inga bevis på att aktiemarknaden i Polen skulle ha reagerat 

positivt vid införandet av IFRS. Orsaken till att aktiemarknaden i Polen inte reagerade 

positivt medan aktiemarknaden i Finland reagerade positivt kan enligt Jeanjean och 

Stolowys (2008) vara att effekten av IFRS inte kan vara positiv i varje land eftersom 

IFRS inte är anpassade enligt den nationella ekonomiska miljön. Orsaken till att 

effekten i Finland var positiv kan vara att IFRS ledde till en större ökning av 

information än i andra länder. Enligt Leuz och Verrecchia (2000) är effekten av ökad 

information större i länder som har låg mängd information före själva ökningen. 

Ball (2006) hävdar att IFRS ledde till mera exakta och jämförbara finansiella rapporter, 

vilket ledde till mera korrekta värderingar av aktier. Enligt Ball (2006) minskar 

korrekta värderingar av aktier på investeringens risk. En ökad redovisningskvalitet 

minskar risken att handla med en bättre informerad investerare, vilket minskar på hela 

investeringens risk. Balls förklarning kan vara orsaken till att aktiemarknaden i Finland 

reagerade positivt. 

Enligt Jeanjean och Stolowy (2008) behöver inte ett ökat marknadsvärde vara ett 

tecken på mera och bättre information. Enligt dem (Jeanjean och Stolowy, 2008) kan 

den ökade jämförbarheten mellan företag från olika länder vara orsaken till att 

marknadsvärdet på företag ökar. Ifall Jeanjean och Stolowys (2008) påståenden 

beaktas kan resultatet från denna avhandling bero på ökad jämförbarhet i stället för på 
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mera och bättre information. Antagandet i denna avhandling är att IFRS ger 

information av bättre kvalitet, vilket påverkar aktiemarknaden positivt. Det kan således 

finnas en risk att det är en ökad jämförbarhet som är den enda faktorn som påverkade 

marknadsvärdet av finländska företag. 

Vid tillkännagivandet av uppskjutandet av IFRS 9 påverkades de finländska 

börsnoterade företagens marknadsvärde negativt, eftersom medeltalet för alla 

företagens kumulativa onormala avkastning var -0,86 %. Den negativa effekten kan 

vara ett tecken på att investerarna ansåg att IFRS 9 skulle ha gett en mera rättvisande 

bild av företagens prestation och när införandet av standarden sköts upp, ökade risken 

att köpa aktier och därför sjönk priset på aktierna. På basis av detta är det omöjligt att 

säga ifall redovisning till verkligt värde för finansiella tillgångar skulle ha gett en bättre 

bild av företagens prestation. Resultatet är belägg för att investerarna tror att IFRS 9 

skulle ge en högre kvalitet på finansiella rapporter, men resultatet säger inget om 

huruvida IFRS 9 är till allmän nytta för samhället. 

Publiceringen av IFRS 8 påverkade inte den finländska aktiemarknaden. Medeltalet av 

den kumulativa onormala avkastningen är positivt, men inte signifikant. Detta kan vara 

ett tecken på likgiltighet för IFRS 8 hos investerare eller så kan det hända att effekten 

av IFRS 8 ses först vid ibruktagandet av standarden. Investerarna var också medvetna 

om att segmentrapporteringen skulle förnyas redan före publiceringen av IFRS 8, vilket 

kan göra att nyheten inte var tillräckligt stor för att signifikanta effekter skulle vara 

observerbara.  

Vid publiceringen av IFRS 13 påverkades den finländska aktiemarknaden negativt, 

eftersom medeltalet av den kumulativa onormala avkastningen kring publiceringen är 

negativt och signifikant. Medeltalet av den kumulativa onormala avkastningen är -0,62 

%. Ett signifikant negativt medeltal av kumulativ onormal avkastning är belägg för att 

investerarna reagerade negativt på IFRS 13. I denna avhandling klargörs det inte på vad 

investerarna reagerade negativt. Uppskjutandet av IFRS 9 påverkade aktiemarknaden 

negativt, vilket är belägg för att investerare välkomnar redovisning till verkligt värde för 

finansiella tillgångar. Publiceringen av IFRS 13, som också berör redovisningen för 

finansiella tillgångar, hade också en negativ effekt på aktiemarknaden vilket tyder på en 

negativ inställning till IFRS 13 hos investerare. Därför kan det hända att investerarna 

välkomnar IFRS 13, men reagerade negativt på grund av valet av datumet för 

införandet av IFRS 13. 
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Syftet med denna avhandling var dock inte att undersöka huruvida aktiemarknaden 

reagerade positivt eller negativt på IFRS. Avhandlingens syfte var att undersöka om 

finländska börsnoterade företag med ett större antal små- och privatägare gynnades 

mera av övergången till IFRS i Finland än företag med ett mindre antal små- och 

privatägare. Syftet besvaras genom att analysera hypoteserna som diskuteras i kapitel 

3.2. 

Vid test av hypotes 1 erhölls tudelade svar. Största delen av testen som gjordes finner 

inga signifikanta skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan företagen i grupp 1 

och företagen i grupp 3. Figur 7 anger dock annat. I denna figur är skillnaderna klart 

observerbara, grupp 1 har den största kumulativa onormala avkastningen. Orsaken till 

att testen inte finner signifikanta skillnader kan bero på samplets storlek. Antalet 

företag i grupperna är 33 eller 34 vilket kan vara en av orsakerna till att signifikanta 

skillnader inte verkar existera. Att ha ett större sampel i Finland är inte möjligt, 

eftersom studien har begränsats till börsnoterade företag. En utvidgning av studien 

kunde göras genom att undersöka alla länder som berördes av övergången till IFRS. 

Eftersom två test visar på signifikanta skillnader mellan gruppernas kumulativa 

onormala avkastning (test av medianerna och Mann-Whitney U-test) kan inte hypotes 1 

helt förkastas, varken enligt den vanliga grupperingen eller enligt den alternativa 

grupperingen. Slutsatsen är att det finns belägg för att företag med ett större antal små- 

och privatägare gynnades mera av övergången till IFRS än företag med ett mindre antal 

små- och privatägare. Då varje faktor som tas med i grupperingsfasen testas enskilt, 

framkommer inga signifikanta skillnader. När faktorerna används tillsammans enligt 

den vanliga grupperingen eller enligt den alternativa grupperingen kan hypotes 1 inte 

förkastas. Detta är tecken på att enskilda faktorer, som till exempel antalet aktieägare, 

inte påverkar den kumulativa onormala avkastningen, men att faktorerna tillsammans 

kan påverka den kumulativa onormala avkastningen. 

Resultatet från test av hypotes 2 är klarare. Inget av testen som görs finner signifikanta 

skillnader i kumulativ onormal avkastning för företagen i grupp 1 jämfört med 

företagen i grupp 3. Eftersom skillnaderna inte är signifikanta förkastas hypotes 2, det 

vill säga företag med ett mindre antal små- och privatägare hade inte en högre 

kumulativ onormal avkastning än andra företag vid tillkännagivandet av uppskjutandet 

av IFRS 9. Enligt figur 8 har grupp 1 den lägsta kumulativa onormala avkastningen 

vilket stöder hypotes 2, men skillnaden i kumulativ onormal avkastning från företagen i 
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grupp 3 är inte signifikant. Orsaken till att skillnaden inte är signifikant kan vara det 

kortare tidsintervallet vid analys av händelse 2. En annan orsak kan vara för små 

sampel i varje grupp. 

Vid test av hypotes 3 är resultaten lika klara som vid test av hypotes 2, det vill säga inga 

signifikanta skillnader i kumulativ onormal avkastning mellan företagen i grupp 1 och 

grupp 3. Enligt figur 9 hade grupp 3 den högsta kumulativa onormala avkastningen 

vilket är helt i motsats till hypotes 3. Enligt hypotes 3 borde grupp 1 ha den högsta 

kumulativa onormala avkastningen. En möjlig orsak till detta är att publiceringen av 

IFRS 8 inte minskat på informationsrisken för investerare. Fastän investerarna kan 

vara säkra på att IFRS 8 kommer att införas bland de obligatoriska standarderna, 

minskar inte informationsrisken förrän företagen börjar publicera sina finansiella 

rapporter i enlighet med IFRS 8. Därför finns det en risk att effekten av IFRS 8 kan ses 

bättre vid de första boksluten som är uppgjorda enligt IFRS 8. 

Hypotes 4 förkastas också, vilket betyder att företag med ett större antal små- och 

privatägare inte hade en högre kumulativ onormal avkastning än andra företag vid 

publiceringen av IFRS 13. Resultaten är klara och signifikanta. Enligt figur 10 hade 

grupp 3 den högsta kumulativa onormala avkastningen, vilket är i motsats till hypotes 

4. Vid denna händelse gäller samma antaganden som i stycket ovan, det vill säga att en 

del av effekten kan vara observerbar först kring de första boksluten som följer IFRS 13. 

Endast ett fåtal test (alla händelser) finner signifikanta skillnader i kumulativ onormal 

avkastning mellan grupp 1 och grupp 3. Detta är möjligtvis ett tecken på att den 

finländska aktiemarknaden inte är så effektiv som det krävs för att en eventstudie ska 

ge ett rättvisande resultat. Enligt Sevil, Özer och Kulah (2012) handlas aktier på basis 

av information eller på basis av oljud. Ett antagande för denna undersökning är att 

finansiell information påverkar ett företags marknadsvärde och ifall en stor del av 

aktierna handlas på basis av oljud blir resultatet missvisande. Därför kan en orsak till 

att inte signifikanta skillnader mellan gruppernas kumulativa onormala avkastning 

existerar vara den mängd oljud som stör aktiemarknaden. Ifall investerare handlar 

aktier på basis av oljud i stället för på basis av finansiell information leder det till att 

aktiemarknaden blir mindre effektiv och därför lämpar sig inte en eventstudie för att 

undersöka effekter på finländska börsnoterade företags marknadsvärde.  

Generellt är det svårt att säga ifall företag med ett större antal små- och privatägare 

gynnades mera av övergången till IFRS än företag med ett mindre antal små- och 
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privatägare. Eftersom hypotes 1 inte kan förkastas, betyder det att företag med större 

antal små- och privatägare gynnades mera av övergången till IFRS vid övergången till 

IFRS, medan det att resten av hypoteserna förkastas är belägg för att den positiva 

effekten för dessa företag inte höll i sig längre än till det första obligatoriska IFRS-

bokslutet. Eftersom företag med större antal små- och privatägare hade en positiv 

effekt vid en händelse och neutrala effekter vid tre händelser, ger det belägg för att 

företag med ett större antal små- och privatägare gynnades mera av övergången till 

IFRS än företag med ett mindre antal små- och privatägare. 

Finländska börsnoterade företag hade i medeltal en positiv kumulativ onormal 

avkastning kring publiceringen av det första IFRS-bokslutet. Detta ger belägg för 

positiva effekter på den finländska börsnoterade företagens marknadsvärden vid 

övergången till IFRS. Orsaken till den positiva effekten kan vara ökad 

redovisningskvalitet, en ökad mängd information, mindre informationsasymmetririsk 

eller ökad jämförbarhet. Vid uppskjutandet av IFRS 9 hade företagen en negativ 

kumulativ onormal avkastning, vilket tyder på att investerarna tog emot beslutet om 

uppskjutandet negativt. Publiceringen av IFRS 13 hade också en negativ effekt på 

finländska börsnoterade företags marknadsvärde. Slutsatsen är att effekten på 

finländska börsnoterade företags marknadsvärde var positiv vid införandet av IFRS och 

endast vid införandet. 

6.1.1 Validitet och reliabilitet 

Eftersom den vanliga grupperingen görs på egen tolkning av den teoretiska 

referensramen kan detta minska på resultatets validitet. Valet av vikter som används 

vid grupperingen saknar vetenskaplig referens, vilket också minskar på validiteten. För 

att öka på validiteten har resultaten verifierats genom att göra samma test enligt den så 

kallade alternativa grupperingen. Om test enligt den vanliga samt enligt den alternativa 

grupperingen ger samma resultat torde eventstudierna som görs mäta det studierna 

ämnar mäta. 

Valet av parametrar för att räkna ut förväntad avkastning kan också ge ett felaktigt 

resultat. Famas (1991) anser dock att valet av metod för att räkna ut förväntad 

avkastning inte påverkar resultatet avsevärt och därför antas det att valda metoder ger 

en tillräckligt hög validetet. Eftersom dagligt medeltal används och data har 

winsoriserats har den största påverkan från den idiosynkratiska risken eliminerats, 
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vilket också ökar på validiteten men skadar reliabiliteten. Med andra ord är validiteten 

tillräckligt hög för att resultaten i denna avhandling ska vara rättvisande.  

Resultaten från analys av de tre sista händelserna har en lägre validitet eftersom 

grupperingen är densamma vid alla test. Det finns en möjlighet att en enskild 

gruppering vid varje händelse skulle ha gett ett mera rättvisande resultat. Eftersom 

antalet investerare i företagen et cetera ändras över tiden finns det risk för att en del av 

företagen egentligen borde ha bytt grupp för varje enskild händelse. Detta gör att 

valideten för de tre sista händelsernas resultat är lägre än validiteten för den första 

händelsen. Antagandet är att företagens investerarprofil inte ändras mycket under 

tidsaspekten för undersökningen, vilket inte leder till ett behov av stora förändringar i 

grupperingen. Endast små förändringar av grupperingen påverkar inte resultatet 

avsevärt, vilket gör att resultatet för de tre sista händelserna också antas vara 

rättvisande.   

Reliabiliteten i denna avhandling antas vara hög, eftersom undersökningens data är 

sekundärdata som hämtats från en databas med högt anseende. Det finns en risk för 

felaktigheter i data som hämtats, men risken är liten och anses därför inte hota 

studiens reliabilitet. Alla beräkningar som gjorts för eventstudien har gjorts i Excel eller 

SPSS. Resultatet från beräkningar i dessa två program kan anses ha hög reliabilitet. 

Det som kan hota reliabiliteten är den mänskliga faktorn som behövs för att mata in 

hämtad sekundärdata i programmen. Det finns en risk att mänskliga misstag kan ha 

skadat resultatets reliabilitet. För att undvika mänskliga misstag har skribenten 

iakttagit ökad noggrannhet vid inmatningen av data i både Excel och i SPSS. Dock kan 

det antas att små mänskliga misstag är omöjliga att undvika i en undersökning som 

omfattar fyra stycken eventstudier. Misstagen som eventuellt har gjorts torde ändå inte 

vara väsentliga för resultatet och därför kan en tillräcklig reliabilitet antas existera. 

De avgränsningar som görs till studien är på grund av otillräcklig information. Det 

finns en risk att resultatet skulle ha blivit ett annat ifall alla finländska börsnoterade 

företag skulle ha inkluderats i studien. Eftersom över 80 % av dagens börsnoterade 

företag är med i studien kan resultatet ändå anses ha en tillräckligt hög reliabilitet. 

Att dra generaliserade slutsatser om IFRS påverkan på finländska börsnoterade 

företags marknadsvärde utifrån på resultatet av fyra eventstudier kan vara riskfyllt. En 

generalisering kan leda till ett påstående som inte stämmer, eftersom endast fyra 
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händelser av hundratals händelser undersöks. Det är möjligt att en undersökning av 

alla händelser skulle ha gett ett annat resultat. Resultatet i denna avhandling gör det 

enbart möjligt att säga något om effekterna av IFRS vid händelsen som undersöks, inte 

om effekterna av IFRS överlag. 

6.1.2 Kontribution 

I denna avhandling berörs ett tema som inte tidigare har undersökts, det vill säga 

effekter på den finländska aktiemarknaden vid och efter övergången till IFRS. 

Resultatet tyder på att den finländska aktiemarknaden reagerade positivt på 

övergången till IFRS, vilket syns i ett positivt medeltal av kumulativ onormal 

avkastning för företag börsnoterade på OMXH. I viss mån beror den kumulativa 

onormala avkastningen, som företagen hade kring publiceringen av det första IFRS-

bokslutet, på antalet små- och privatägare som företaget har. Företag med ett större 

antal små- och privatägare gynnades mera av övergången än andra företag. 

Resultatet av denna studie kan ha praktiska implikationer för standardsättare inom 

redovisning när de tar fram nya standarder. Övergången till IFRS i Finland ledde till 

positiva effekter för företagen samtidigt som investerarna gynnades av ökad 

jämförbarhet och ökad kvalitet på den finansiella informationen. När standardsättare 

vet att IFRS hade positiva effekter för de intressenter som var målet med IFRS vet 

standardsättarna att målet med IFRS nåddes. I framtiden kan standardsättare vara 

övertygade om att en ökad mängd information av hög kvalitet leder till positiva effekter 

för såväl företag som investerare. För standardsättare är det viktigt att ge 

företagsledningen en valbarhet i hur mycket information som publiceras, dock med en 

viss minimimängd. Valbarheten leder till att företag med incitament att publicera en 

ökad mängd information publicerar mera information och vice versa. För företag med 

ett marginellt antal små- och privatägare är det irrelevant att publicera detaljerade 

finansiella rapporter. 

När de specifika händelserna mellan år 2005 och 2011 analyserades noterades inga 

signifikanta skillnader i företagens kumulativa onormala avkastning oberoende av till 

vilken grupp företaget hör. Detta resultat gör att IASB i framtiden kan fatta liknande 

beslut utan risk för att en del av företagen gynnas mera av ett beslut. Besluten 

angående enskilda standarder kan antas små jämfört med själva övergången till IFRS, 

vilket kan vara orsaken till att effekterna också är mindre. En möjlig harmonisering 

med US GAAP torde leda till liknande resultat på aktiemarknaden om US GAAP är 
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standarder av högre kvalitet än IFRS och mängden information som publiceras till 

investerare ökar. 

Avhandlingens resultat har också praktiska implikationer för företag, eftersom 

resultatet antyder att ett större antal små- och privatägare ger ett högre marknadsvärde 

vid en ökning av mängden finansiell information som publiceras. Företag kan använda 

resultatet av denna avhandling som basis för valet av mängden information som de ska 

publicera till allmänheten. De företag som har ett stort antal små- och privatägare bör 

publicera så mycket information som möjligt utan att hota egna konkurrensfördelar för 

att maximera den nytta som ökad mängd information leder till. 

6.1.3 Förslag på fortsatt forskning 

För att kunna påstå att IFRS varit till allmän samhällelig nytta kunde effekten av 

övergången till IFRS undersökas i alla länder som berördes av övergången. Genom att 

undersöka ett fåtal länder från olika redovisningstraditioner kunde ett generaliserat 

resultat av effekterna av IFRS presenteras. För att EU ska fortsätta att ge IASB sitt fulla 

stöd, bör upprätthållandet av IFRS ge företag inom EU en allmän nytta. 

En utvidgning av denna avhandling kunde vara att öka tidsintervallens längd samt öka 

antalet händelser som analyseras. Ett större sampel skulle också ge större chans att 

hitta signifikanta resultat, men detta är omöjligt om forskningen begränsas till Finland. 

Därför vore till exempel en studie av effekterna i Norden ett förslag på fortsatt 

forskning. 

Att undersöka andra effekter av IFRS kunde också ge en bättre bild av huruvida IFRS 

varit till nytta eller inte. För att kunna se på hur aktiemarknaden reagerat på 

övergången till IFRS kunde till exempel effekter på köp-sälj spridningen och 

aktieomsättningen undersökas. Genom att undersöka effekter med liknande mått 

kunde ett bredare perspektiv angående de eventuella positiva eller negativa effekterna 

av IFRS uppnås. 

Fortsatt forskning kunde vara att undersöka hur en eventuell harmonisering av IFRS 

och US GAAP skulle påverka aktiemarknaderna. Detta är svårt i praktiken, men ifall det 

är möjligt att bevisa att en harmonisering skulle öka på kvantiteten och kvaliteten av 

den information som företagen publicerar torde detta leda till positiva effekter på 

aktiemarknaden. En annan möjlighet kunde vara att undersöka vilken effekt IFRS 

skulle ha i USA och vilken effekt US GAAP skulle ha i Europa. 
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Företagets namn Bokslutets publicering Kommentar

AFFECTO OYJ 23.2.2006 Listat under 2005 (OK, tillräckligt med data)
AHLSTROM OYJ Listad 14.3.2006
Aktia Plc Listad 29.9.2009
Ålandsbanken Abp 6.3.2006
ALDATA SOLUTION OYJ 14.2.2006
ALMA MEDIA OYJ 15.2.2006 Listat under 2005 (OK, tillräckligt med data)
AMER SPORTS OYJ 10.2.2006
ASPO OYJ 7.3.2006
ASPOCOMP GROUP OYJ 17.2.2006
ATRIA OYJ 27.2.2006
BASWARE OYJ 19.1.2006
BIOHIT OYJ 17.2.2006
BIOTIE THERAPIES CORP. 27.1.2006
CAPMAN OYJ 3.2.2006
CARGOTEC OYJ Listat under 2005 ingen verksamhetsb. För 2005
CENCORP OYJ Ingen data för 2005
CITYCON OYJ 9.2.2006
COMPONENTA OYJ 20.1.2006
COMPTEL OYJ 9.2.2006
CRAMO OYJ 6.3.2006
DIGIA OYJ 10.2.2006 Tidigare namn SysOpen Digia
DOVRE GROUP OYJ 16.3.2006 Tidigare namn Proha
EFORE OYJ 27.2.2006 FAS-bokslut redan i December
ELECSTER OYJ 24.3.2006
ELEKTROBIT OYJ 15.2.2006 Tidigare namn Elektrobit Group
ELISA OYJ 9.2.2006
eQ Plc 16.2.2006 Tidigare namn Amanda Capital
ETTEPLAN OYJ 17.2.2006
EXEL COMPOSITES OYJ 27.2.2006 Tidigare namn Exel
F-SECURE OYJ 14.2.2006
FINNAIR OYJ 16.2.2006
FINNLINES OYJ 14.2.2006 Ingen data för 0-1000 aktier
FISKARS OYJ ABP 14.2.2006
FORTUM OYJ 3.2.2006
GEOSENTRIC OYJ 28.2.2006 Tidigare namn Benefon
GLASTON OYJ ABP 8.2.2006 Tidigare namn Kyro
HKSCAN OYJ 24.2.2006 Tidigare namn HK Ruokatalo
HONKARAKENNE OYJ 24.2.2006
HUHTAMÄKI OYJ 8.2.2006
ILKKA-YHTYMÄ OYJ 20.2.2006 Ingen data för 0-1000 aktier
INCAP OYJ 15.3.2006
INNOFACTOR OYJ 9.2.2006 Tidigare namn TJ Group och Westend ICT
INTERAVANTI OYJ 27.1.2006
IXONOS OYJ 31.1.2006 Tidigare namn Tieto-X
KEMIRA OYJ 7.2.2006
KESKISUOMALAINEN OYJ Ingen årsberättelse att tillgå för 2005
KESKO OYJ 7.2.2006
KESLA OYJ 26.1.2006
KONE OYJ 27.1.2006 Listat under 2005 (OK, tillräckligt med data)
KONECRANES OYJ 15.2.2006
LÄNNEN TEHTAAT OYJ 21.2.2006
LASSILA & TIKANOJA OYJ 8.2.2006
LEMMINKÄINEN OYJ 15.2.2006
METSÄ BOARD OYJ 8.2.2006 Tidigare namn M-real
MARIMEKKO OYJ 26.1.2006 Ingen data för 0-1000 aktier
MARTELA OYJ 16.2.2006
METSO OYJ 8.2.2006
NEO INDUSTRIAL OYJ 26.1.2006
NESTE OIL OYJ 15.2.2006 Listat under 2005 (OK, tillräckligt med data)
NOKIA OYJ 26.1.2006
NOKIAN RENKAAT OYJ 14.2.2006

Bilaga 1: Lista över finländska börsnoterade företag 

Företagets namn, det första obligatoriska IFRS-bokslutets publicering och 

kommentarer som är befogade för berörda företag. 

 



97 

 

 

 
 

  

NORDIC ALUMINIUM OYJ 15.3.2006 Ingen data för 0-1000 aktier
Norvestia Oyj 25.1.2006
NURMINEN LOGISTICS OYJ 17.3.2006 Tidigare namn Kasola
OKMETIC OYJ 7.3.2006
OLVI OYJ 23.2.2006
ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ 28.2.2006 Tidigare namn Endero
ORIOLA-KD OYJ Listad 3.7.2006
ORION OYJ Listad 3.7.2006
OUTOKUMPU OYJ 2.2.2006
OUTOTEC OYJ Listad 10.10.2006
PANOSTAJA OYJ 17.3.2006 FAS-bokslut redan i December
PKC GROUP OYJ 8.2.2006
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 17.3.2006
Pohjola Bank plc 17.2.2006 Tidigare namn OKO Pankki
PONSSE OYJ 14.2.2006
POWERFLUTE OYJ Listad 5.2.2008
PÖYRY OYJ 3.2.2006
QPR SOFTWARE OYJ 15.2.2006
RAISIO OYJ 9.2.2006 Tidigare namn Raisio Yhtymä
RAMIRENT OYJ Ingen data i årsberättelsen
RAPALA VMC OYJ 16.2.2006
RAUTARUUKKI OYJ 8.2.2006
RAUTE OYJ 8.2.2006
REVENIO GROUP OYJ 28.2.2006 Tidigare namn Done Solutions
RUUKKI GROUP OYJ 28.2.2006
SAGA FURS OYJ Inget IFRS-bokslut för 2005. Perioden slutar 31.8
Sampo Plc 15.2.2006
SANOMA OYJ 9.2.2006 Tidigare namn SanomaWSOY
SAV-Rahoitus Oyj Listad 10.7.2008
SCANFIL OYJ Listad 2.1.2012
SIEVI CAPITAL OYJ 16.2.2006 Tidigare Scanfil, Fission från Scanfil  2.1.2012
SOLTEQ OYJ 27.1.2006
SPONDA OYJ 9.2.2006
SRV Yhtiöt Oyj Listad 12.6.2007
SSK Suomen Säästajien Kiinteistöt Oyj 10.2.2006
STOCKMANN OYJ ABP 8.2.2006
STONESOFT OYJ 14.2.2006
STORA ENSO OYJ 2.2.2006
SUOMINEN OYJ 15.2.2006 Tidigare namn Suominen Yhtymä
TAKOMA OYJ 14.3.2006 Tidigare namn Suomen Helasto/FAS bokslut i Dec.
TALENTUM OYJ 10.2.2006
TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Listad 11.5.2009
TECHNOPOLIS OYJ 9.2.2006
TECNOTREE OYJ 14.2.2006 Tidigare namn Tecnomen
TECTIA OYJ 8.2.2006 Tidigaren namn SSH Communications Security
TELESTE OYJ 31.1.2006
TIETO OYJ 2.2.2006 Tidigare Tietoenator
TIIMARI OYJ 13.2.2006 Tidigare namn Leo Longlife
Tikkurila Oyj Listad 26.3.2010
TRAINERS' HOUSE OYJ 9.2.2006 Tidigare namn Satama Interactive
TULIKIVI OYJ 7.2.2006
TURVATIIMI OYJ 28.2.2006 Tidigare namn Menire
UPM-KYMMENE OYJ 31.1.2006
UPONOR OYJ 9.2.2006
VAAHTO GROUP PLC OYJ Inget IFRS-bokslut för 2005. Perioden slutar 31.8
VACON OYJ 9.2.2006
VAISALA OYJ 14.2.2006
VIKING LINE ABP Inget IFRS-bokslut för 2005. Perioden slutar 31.10
WÄRTSILA OYJ 7.2.2006
WULFF-YHTIÖT OYJ 8.2.2006 Tidigare namn Beltton-Yhtiöt
YIT OYJ 10.2.2006 Tidigare namn YIT-Yhtymä
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ 17.2.2006
Zeeland Oyj Listad 3.12.2007
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Bilaga 2: Gruppering av företagen enligt viktade rankingpoäng 

Grupp 1 är den företagsgrupp med det största antalet små- och privatägare, följt av 

grupp 2 och grupp 3 som har det minsta antalet små- och privatägare. 

 

 

 

 

  

  

GRUPP 1 GRUPP 2 GRUPP 3

AMER SPORTS OYJ ASPO OYJ AFFECTO OYJ

ATRIA OYJ CRAMO OYJ ALDATA SOLUTION OYJ

BASWARE OYJ DIGIA OYJ ALMA MEDIA OYJ

BIOHIT OYJ eQ Plc ASPOCOMP GROUP OYJ

COMPTEL OYJ ETTEPLAN OYJ BIOTIE THERAPIES CORP.

ELEKTROBIT OYJ EXEL COMPOSITES OYJ CAPMAN OYJ

ELISA OYJ FORTUM OYJ CITYCON OYJ

FINNAIR OYJ HKSCAN OYJ COMPONENTA OYJ

F-SECURE OYJ HONKARAKENNE OYJ DOVRE GROUP OYJ

HUHTAMÄKI OYJ IXONOS OYJ EFORE OYJ

INNOFACTOR OYJ KESLA OYJ ELECSTER OYJ

KEMIRA OYJ KONE OYJ FISKARS OYJ ABP

KESKO OYJ KONECRANES OYJ GEOSENTRIC OYJ

LÄNNEN TEHTAAT OYJ LASSILA & TIKANOJA OYJ GLASTON OYJ ABP

METSO OYJ LEMMINKÄINEN OYJ INCAP OYJ

METSÄ BOARD OYJ NOKIA OYJ INTERAVANTI OYJ

NEO INDUSTRIAL OYJ Norvestia Oyj MARTELA OYJ

NESTE OIL OYJ ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ NURMINEN LOGISTICS OYJ

NOKIAN RENKAAT OYJ OUTOKUMPU OYJ OKMETIC OYJ

OLVI OYJ PKC GROUP OYJ PANOSTAJA OYJ

Pohjola Bank plc Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj PÖYRY OYJ

PONSSE OYJ RAUTE OYJ QPR SOFTWARE OYJ

RAISIO OYJ SANOMA OYJ RAPALA VMC OYJ

RAUTARUUKKI OYJ SIEVI CAPITAL OYJ REVENIO GROUP OYJ

Sampo Plc SOLTEQ OYJ RUUKKI GROUP OYJ

STOCKMANN OYJ ABP STONESOFT OYJ SPONDA OYJ

TECTIA OYJ STORA ENSO OYJ SSK Suomen Säästajien Kiinteistöt Oyj

TELESTE OYJ TECNOTREE OYJ SUOMINEN OYJ

TIETO OYJ TIIMARI OYJ TAKOMA OYJ

UPM-KYMMENE OYJ TRAINERS' HOUSE OYJ TALENTUM OYJ

VACON OYJ TULIKIVI OYJ TECHNOPOLIS OYJ

VAISALA OYJ UPONOR OYJ TURVATIIMI OYJ

WÄRTSILA OYJ YIT OYJ WULFF-YHTIÖT OYJ

Ålandsbanken Abp YLEISELEKTRONIIKKA OYJ
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Bilaga 3: Onormal avkastning vid publicering av det första IFRS-bokslutet 

Bilagan anger den dagliga onormala avkastningen samt summan för varje företag som 

är med i undersökningen. För en del företag ges endast en förkortning av 

företagsnamnet. 

 

 

DAG Aldata Solutions Alma Media Amer sports Aspo Aspocomp Group Atria Basware Biohit Biotie TherapiesCapman

-15 1,66 % -0,14 % -0,21 % -1,94 % 2,20 % -0,09 % -0,95 % -0,05 % -0,04 % 0,61 %

-14 -1,03 % -2,62 % 0,10 % -1,18 % 0,29 % 0,83 % 0,04 % 1,62 % 2,16 % 0,98 %

-13 0,14 % 2,34 % -0,77 % -0,25 % 1,25 % 0,06 % -1,07 % -0,11 % 0,42 % -1,43 %

-12 2,81 % -0,29 % 1,89 % 0,00 % 0,28 % -0,91 % -2,17 % -0,69 % -2,61 % 0,11 %

-11 -4,55 % -0,67 % 0,95 % 1,59 % -0,23 % 1,52 % 0,92 % -2,11 % 2,67 % -0,59 %

-10 -0,06 % 0,54 % -0,72 % -1,06 % -0,16 % 0,54 % -1,38 % 0,11 % 0,25 % 2,02 %

-9 0,29 % 0,20 % 1,67 % 0,23 % 0,11 % -0,41 % -0,05 % 2,26 % -0,08 % -0,51 %

-8 0,27 % 0,24 % -1,57 % 0,21 % -0,73 % -3,71 % 0,07 % 0,20 % -2,30 % 1,48 %

-7 -0,90 % 0,15 % 0,81 % -0,20 % -2,18 % -0,97 % -0,95 % 0,52 % 0,39 % -2,56 %

-6 -0,63 % 0,59 % 1,14 % 1,21 % -1,95 % -0,28 % 1,18 % 1,89 % -0,55 % 0,73 %

-5 0,21 % -1,10 % -0,46 % 2,24 % -0,08 % -2,04 % 0,77 % -1,44 % 0,39 % 0,11 %

-4 -0,08 % -0,02 % 1,45 % 1,73 % -0,36 % -2,45 % 0,34 % -0,71 % 0,34 % -0,25 %

-3 2,63 % 1,61 % 1,40 % -0,28 % -1,19 % -4,28 % -0,06 % 2,89 % 0,15 % 1,72 %

-2 1,24 % 0,26 % -0,34 % -0,40 % -0,87 % -0,41 % -0,93 % 2,74 % -3,17 % -1,10 %

-1 0,36 % -0,02 % -1,11 % -0,39 % -0,12 % 0,38 % 0,82 % -1,42 % -2,55 % 1,67 %

0 -0,57 % -0,99 % 1,24 % 2,37 % -8,05 % 2,26 % -2,98 % -6,10 % 2,13 % -2,24 %

1 -0,60 % 1,02 % 1,35 % -1,44 % -1,45 % -2,49 % 0,88 % 3,77 % -0,19 % -1,84 %

2 10,37 % 0,27 % 2,71 % 1,63 % 0,36 % 2,05 % -1,41 % -2,72 % -2,77 % -1,46 %

3 -2,72 % 0,72 % -1,27 % 3,46 % -1,10 % -3,78 % 0,21 % 1,54 % -0,72 % -0,51 %

4 0,60 % 0,15 % -0,59 % 2,89 % -0,27 % -1,20 % 0,39 % -0,55 % 8,59 % 6,29 %

5 -1,83 % 0,84 % -0,81 % -1,91 % -1,17 % 0,14 % 1,26 % 0,29 % -2,46 % 0,20 %

6 -2,00 % -1,00 % 1,57 % 0,18 % 1,02 % 0,15 % 0,94 % 0,41 % 13,04 % -0,76 %

7 -0,91 % -0,90 % -0,49 % -0,90 % 0,36 % -0,49 % -0,22 % -0,23 % 11,84 % -1,36 %

8 4,84 % -0,15 % -2,53 % 0,96 % 1,22 % 1,53 % 8,44 % 0,92 % -10,45 % -0,28 %

9 1,62 % 0,55 % 1,72 % 0,43 % -1,75 % 1,63 % 1,74 % -1,73 % -0,43 % -0,05 %

10 0,88 % -0,81 % -0,55 % -1,18 % 0,23 % -0,89 % 2,59 % 0,21 % 0,30 % -0,40 %

11 -2,38 % 1,33 % 1,56 % -1,06 % -0,26 % -0,25 % 0,80 % -2,00 % -2,48 % -1,29 %

12 1,27 % -0,32 % 0,68 % 1,65 % -1,20 % -0,56 % -3,30 % 0,89 % 1,91 % -0,15 %

13 0,21 % -0,21 % -0,62 % 1,27 % -0,48 % -0,56 % 2,76 % -0,48 % -2,92 % 0,10 %

14 0,57 % 0,94 % -1,03 % 0,92 % 1,37 % 0,23 % -1,50 % -0,76 % -0,25 % -0,29 %

15 -1,11 % -0,86 % 1,31 % -0,77 % -0,95 % 0,98 % 0,52 % 3,67 % -2,52 % 1,71 %

Summa 10,61 % 1,64 % 8,52 % 10,00 % -15,87 % -13,48 % 7,70 % 2,85 % 8,12 % 0,68 %

DAG Capman Citycon Componenta Comptel Cramo Digia Dovre GroupEfore Elecster Elektrobit

-15 0,61 % 0,13 % 1,73 % 1,24 % 0,29 % 1,60 % -2,47 % 0,35 % -0,78 % 2,04 %

-14 0,98 % 0,32 % -0,23 % -0,17 % -1,34 % 0,21 % -0,29 % -1,23 % -0,97 % -0,67 %

-13 -1,43 % -2,27 % 0,55 % -1,40 % -1,36 % -1,59 % -0,17 % -0,79 % 1,90 % 1,76 %

-12 0,11 % 0,48 % -1,42 % -0,47 % 1,13 % 0,79 % -4,20 % -0,92 % -1,79 % -0,57 %

-11 -0,59 % 0,12 % 1,10 % 1,29 % -0,11 % -0,33 % 2,43 % -0,40 % -0,87 % -1,78 %

-10 2,02 % 4,72 % 0,04 % 0,14 % -0,23 % -0,76 % -2,63 % 1,00 % -0,08 % -0,08 %

-9 -0,51 % -1,91 % -0,70 % 0,49 % -0,74 % 0,02 % 2,95 % -0,27 % -0,22 % 0,08 %

-8 1,48 % 1,10 % -0,14 % -0,19 % -1,32 % 2,55 % 2,41 % -2,75 % -0,40 % 0,64 %

-7 -2,56 % 1,75 % -1,05 % 0,52 % -0,11 % 3,72 % -0,33 % -1,54 % 2,04 % 0,43 %

-6 0,73 % -0,68 % 0,04 % -0,71 % 0,77 % -0,33 % -0,47 % 0,50 % -0,97 % -0,41 %

-5 0,11 % 0,51 % 1,78 % 0,83 % 0,29 % -1,13 % -0,72 % -0,28 % -2,13 % 7,18 %

-4 -0,25 % 0,11 % 0,09 % -2,23 % 1,17 % 1,93 % -0,40 % 0,05 % -1,39 % 2,86 %

-3 1,72 % 5,05 % -0,59 % 1,07 % 0,26 % -1,79 % 17,78 % -1,34 % 2,88 % 0,80 %

-2 -1,10 % 1,06 % 0,12 % -1,54 % -0,09 % 0,71 % -4,81 % 0,61 % -2,21 % -1,53 %

-1 1,67 % -1,76 % -0,15 % -1,29 % -0,06 % 1,23 % 2,27 % -0,31 % -2,49 % 0,52 %

0 -2,24 % -2,17 % -7,38 % -0,41 % 0,25 % -3,80 % -0,11 % -0,72 % 1,10 % -2,41 %

1 -1,84 % -1,51 % -1,74 % 0,24 % -4,16 % 0,51 % 2,03 % -0,15 % -1,99 % 3,99 %

2 -1,46 % 1,07 % -0,79 % -0,73 % -0,57 % 0,42 % 1,89 % 0,30 % -0,72 % 5,19 %

3 -0,51 % -0,81 % -2,00 % -1,23 % -1,16 % -2,67 % 1,94 % -0,02 % -0,44 % 3,47 %

4 6,29 % -0,29 % -0,40 % -1,22 % -0,21 % -0,35 % 2,27 % 2,98 % -2,65 % -0,89 %

5 0,20 % -0,26 % 0,06 % -1,57 % -0,11 % -1,14 % -2,06 % -1,87 % -1,13 % -1,65 %

6 -0,76 % -0,13 % -0,72 % -0,09 % -0,43 % 1,18 % -0,20 % 0,24 % -3,70 % -0,13 %

7 -1,36 % -0,32 % -0,56 % 0,94 % -1,51 % -1,95 % -1,98 % -1,56 % -0,52 % -2,25 %



100 

 

 

 

 

 

8 -0,28 % 3,40 % -1,40 % -0,49 % 1,26 % -1,23 % 0,72 % 3,09 % 0,47 % 1,64 %

9 -0,05 % 0,47 % -0,65 % -0,15 % 0,15 % -1,73 % -0,59 % -0,34 % 3,19 % -1,93 %

10 -0,40 % 2,80 % 1,52 % -0,63 % -0,40 % 0,39 % -3,09 % 2,45 % 0,17 % 1,20 %

11 -1,29 % 0,62 % -0,62 % 0,36 % 0,34 % 1,17 % 2,34 % 0,57 % 0,85 % 0,28 %

12 -0,15 % 3,20 % 2,48 % 1,10 % 1,84 % -0,47 % -4,57 % -1,01 % -0,05 % -0,70 %

13 0,10 % 1,29 % 0,04 % 1,44 % 0,76 % -2,36 % 5,00 % 0,38 % 0,69 % -1,25 %

14 -0,29 % -0,16 % 1,73 % -0,78 % 0,77 % 1,25 % 1,74 % -0,70 % -0,19 % -1,41 %

15 1,71 % -0,09 % 1,03 % -0,68 % -0,36 % -0,69 % 1,83 % 3,81 % -0,01 % 0,81 %

Summa 0,68 % 15,83 % -8,20 % -6,32 % -5,00 % -4,64 % 18,51 % 0,16 % -12,39 % 15,22 %

DAG Elisa eQ Etteplan Exel CompositesFinnair Fiskars Fortum F-Secure Geosentric Glaston

-15 -1,88 % 0,05 % -0,38 % -2,38 % 0,63 % -0,21 % 0,05 % -4,87 % 3,67 % -1,27 %

-14 -1,60 % -1,25 % 1,36 % -2,22 % 0,76 % -0,65 % 0,88 % 2,98 % -3,69 % 1,88 %

-13 1,02 % -0,60 % -1,95 % -1,60 % -0,66 % 2,93 % -0,15 % 0,98 % 10,38 % 0,47 %

-12 -0,32 % 2,24 % -0,75 % -2,12 % 1,20 % 1,06 % 2,74 % -1,56 % 6,05 % 0,77 %

-11 0,25 % -0,74 % -0,09 % -0,96 % -0,97 % -0,11 % 3,74 % -0,18 % 17,73 % -1,34 %

-10 -1,04 % -0,44 % 0,09 % -1,03 % 0,71 % -0,89 % 1,09 % 1,19 % -7,96 % 0,04 %

-9 0,19 % 1,20 % 0,25 % -1,01 % 0,57 % 0,46 % 0,74 % 0,55 % -8,17 % 0,69 %

-8 -0,29 % -0,14 % 0,64 % -3,92 % -0,93 % -1,04 % -0,84 % -0,59 % 5,63 % 0,39 %

-7 -0,62 % -0,84 % -0,14 % 0,72 % 0,68 % 1,40 % -0,41 % 0,93 % -2,64 % -1,71 %

-6 -0,33 % -0,90 % -0,40 % 2,71 % -0,36 % 0,88 % -1,22 % 0,70 % 0,05 % 0,52 %

-5 1,12 % -1,52 % 0,59 % 2,11 % 0,63 % 1,19 % 0,77 % 2,26 % -0,03 % 0,59 %

-4 -1,33 % 2,83 % -0,10 % 3,37 % 1,06 % 2,33 % 1,83 % -2,48 % -0,23 % 3,00 %

-3 1,27 % 1,01 % 0,48 % -1,48 % 1,19 % -1,83 % -1,97 % 1,23 % -2,69 % -0,80 %

-2 -0,24 % -1,80 % -3,31 % -1,07 % -0,89 % 2,20 % 1,96 % 1,47 % -0,17 % 1,65 %

-1 0,90 % 0,85 % 1,59 % 0,18 % -0,59 % -0,62 % -0,86 % -0,53 % -3,08 % 0,78 %

0 1,99 % 1,79 % 3,43 % 8,77 % -6,29 % 0,48 % 3,70 % 5,87 % -8,62 % -4,97 %

1 -2,04 % -1,13 % 1,21 % 7,14 % -1,44 % -3,82 % -1,11 % 1,28 % 3,02 % 1,93 %

2 -1,56 % 1,86 % 4,31 % 0,50 % -1,14 % -0,71 % 1,65 % -1,08 % 0,23 % 0,81 %

3 -0,50 % -0,84 % 0,82 % -1,44 % -1,60 % -0,25 % -3,31 % -1,20 % 0,14 % 1,26 %

4 -0,21 % 0,12 % 0,40 % -0,11 % -0,48 % -0,91 % 0,68 % 3,47 % 6,72 % -3,82 %

5 -0,24 % 1,45 % -1,00 % -1,14 % -1,78 % 2,12 % 0,86 % 5,69 % -3,36 % -0,32 %

6 2,58 % -1,34 % -1,93 % -1,21 % -1,16 % -0,69 % 1,45 % -1,21 % 0,01 % -0,45 %

7 -0,53 % 0,53 % 0,95 % 0,10 % 1,53 % -0,58 % -0,60 % 5,54 % 0,16 % 1,38 %

8 1,20 % -0,44 % 1,19 % 1,69 % -0,92 % 0,48 % -0,38 % 1,39 % -0,38 % -1,04 %

9 2,36 % 1,16 % -0,03 % -2,17 % 0,16 % -0,27 % -0,49 % 1,47 % -3,09 % -0,04 %

10 -1,86 % -0,36 % -0,83 % 1,24 % -1,65 % 0,13 % -0,15 % -0,14 % -3,32 % 0,20 %

11 1,35 % -0,46 % 0,09 % -2,05 % -0,53 % 0,11 % 0,92 % -0,19 % 3,23 % -0,33 %

12 0,68 % 1,51 % -1,34 % 1,07 % -2,38 % 0,71 % 4,06 % 5,70 % 3,48 % -0,30 %

13 -2,56 % -0,31 % -0,84 % -1,36 % 1,97 % -0,79 % 2,72 % -3,45 % -0,01 % -0,25 %

14 1,91 % -2,54 % -1,47 % 0,10 % -1,86 % -1,74 % -0,72 % -1,27 % -6,21 % 4,25 %

15 -1,47 % 1,02 % -0,32 % -0,65 % -2,51 % -0,41 % -0,78 % -0,86 % -0,03 % -0,38 %

Summa -1,79 % 1,99 % 2,52 % 1,80 % -17,02 % 0,97 % 16,86 % 23,10 % 6,80 % 3,60 %

DAG HkScan HonkarakenneHuhtamäki Incap Innofactor InteravantiIxonos Kemira Kesko Kesla

-15 -0,60 % -1,56 % -0,76 % -2,32 % -0,97 % 0,04 % -0,34 % 1,03 % -1,11 % 1,67 %

-14 0,16 % 1,63 % 1,92 % -1,06 % 2,12 % -0,31 % -0,39 % -1,07 % -1,27 % -0,16 %

-13 0,88 % -0,68 % 0,17 % -2,20 % 1,70 % 0,42 % 0,39 % 0,12 % 0,35 % -0,28 %

-12 -0,86 % -0,63 % -0,37 % 0,73 % -0,13 % -0,03 % 0,09 % 1,68 % 0,30 % -1,66 %

-11 -1,22 % 1,36 % 1,91 % -0,70 % -0,45 % 0,01 % -0,15 % -0,68 % -1,56 % 0,60 %

-10 -0,31 % -2,72 % 1,95 % -0,39 % 132,69 % 0,22 % -0,70 % -1,03 % 0,46 % 0,03 %

-9 1,03 % 2,00 % -1,14 % -1,18 % -24,90 % 4,41 % -2,28 % 0,77 % -1,32 % -0,60 %

-8 -2,47 % -1,80 % -0,62 % 1,17 % -10,00 % 0,28 % 2,12 % -0,50 % 1,59 % -1,19 %

-7 -4,55 % 3,49 % 0,43 % 0,33 % 1,06 % 0,27 % 0,52 % 0,08 % -1,33 % -2,77 %

-6 -1,07 % -1,47 % -0,04 % -1,41 % -11,37 % -0,47 % 1,68 % -0,21 % -0,95 % -2,37 %

-5 0,01 % 0,32 % 0,08 % 1,01 % -9,92 % -4,25 % 0,49 % 0,52 % 0,70 % 2,61 %

-4 -3,33 % -1,61 % 1,70 % 1,70 % 12,37 % 0,18 % 0,03 % 0,03 % 0,81 % 1,48 %

-3 0,51 % -0,05 % 0,08 % 0,92 % -0,44 % 0,18 % -0,45 % 0,33 % 0,73 % 0,42 %

-2 -3,23 % -0,66 % 1,55 % 0,07 % 0,97 % -0,54 % 2,65 % -0,36 % -1,12 % -0,11 %

-1 2,71 % 1,21 % -2,34 % 0,81 % -1,22 % 0,25 % 0,93 % 0,92 % 1,24 % 3,20 %

0 -1,38 % -1,11 % 2,61 % -4,87 % -11,32 % -0,48 % 5,13 % -4,54 % 0,15 % 6,80 %

1 -1,57 % -0,33 % 0,82 % 2,86 % -12,99 % -0,11 % 4,70 % 1,20 % -2,32 % 4,20 %

2 0,25 % 1,05 % 1,76 % -0,98 % 14,53 % -0,18 % 0,44 % 0,45 % 0,61 % 6,65 %

3 -1,16 % -0,52 % 1,52 % -2,36 % -14,79 % 4,81 % -0,12 % -1,09 % 0,17 % 0,78 %

4 -3,08 % 0,39 % -0,34 % -0,04 % -0,79 % 0,17 % -1,56 % 0,52 % 1,11 % -1,51 %
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5 0,64 % 0,23 % -0,04 % 1,19 % -1,34 % 0,12 % -1,67 % -1,15 % -1,38 % 1,06 %

6 -0,77 % -0,13 % -0,59 % -0,79 % 14,78 % -0,10 % -1,70 % -0,10 % 2,54 % -0,62 %

7 -0,40 % 0,00 % 0,73 % 1,05 % -12,54 % 0,16 % 0,96 % -1,01 % 0,72 % -1,19 %

8 1,33 % 3,42 % 0,44 % -0,39 % 13,74 % 0,00 % 0,82 % 0,03 % -0,80 % 0,22 %

9 2,71 % 2,72 % -0,04 % 0,99 % -13,75 % -0,43 % 1,59 % 0,50 % 0,43 % 0,17 %

10 0,42 % -4,55 % -0,23 % -0,69 % 15,08 % 0,30 % -1,87 % 0,57 % 0,47 % -0,39 %

11 1,66 % 0,09 % 0,15 % 1,08 % -13,34 % -0,15 % -2,40 % -0,10 % -0,40 % 0,21 %

12 0,65 % 2,47 % -0,33 % 1,49 % 13,67 % 2,98 % 3,05 % 0,80 % 0,85 % 0,30 %

13 -0,26 % 2,38 % -0,28 % -0,07 % 2,53 % -0,59 % -0,02 % 2,93 % -0,55 % -0,16 %

14 -1,08 % 0,49 % -0,77 % 1,20 % -13,50 % -0,26 % 1,25 % 3,24 % -1,00 % -0,50 %

15 2,14 % -0,85 % 1,09 % 0,78 % 0,53 % -0,14 % -1,17 % 0,19 % 4,41 % 0,10 %

Summa -12,21 % 4,56 % 11,01 % -2,05 % 72,01 % 6,74 % 12,02 % 4,07 % 2,53 % 17,00 %

DAG Kone Konecranes Lassila & TikanojaLemminkäinenLännen Tehtaat Martela Metso Metsä BoardNeo Industrial Neste Oil

-15 -0,08 % -0,35 % -0,89 % -0,22 % 1,51 % 0,28 % -0,24 % -1,24 % 0,25 % -0,99 %

-14 -2,63 % 0,14 % 1,01 % 2,24 % 0,75 % 2,36 % 2,48 % -0,54 % -0,17 % -1,75 %

-13 0,72 % 0,97 % -0,33 % 0,61 % 1,44 % -0,11 % 0,97 % 0,60 % 0,44 % -0,96 %

-12 1,17 % 3,36 % 0,19 % 2,80 % 0,10 % 2,37 % -0,43 % 0,64 % 0,48 % 1,49 %

-11 -0,44 % -0,94 % 0,20 % 1,80 % 0,16 % -0,62 % 1,31 % 0,54 % -0,05 % 0,13 %

-10 -1,56 % -1,08 % 0,22 % -0,69 % -1,23 % 2,23 % 0,71 % 0,05 % 0,03 % -1,13 %

-9 1,44 % -1,78 % -2,05 % 0,51 % -0,49 % 0,26 % -1,25 % -1,32 % 0,05 % -2,46 %

-8 -2,53 % 1,91 % 1,18 % 0,97 % 1,11 % 3,01 % -0,81 % 0,06 % 0,71 % -3,84 %

-7 0,45 % 0,58 % -0,95 % 3,96 % 1,38 % 1,24 % 0,56 % 0,10 % -0,65 % 1,74 %

-6 -0,71 % 0,51 % -0,37 % 0,11 % -0,02 % -1,04 % 3,67 % 2,06 % -1,05 % -2,32 %

-5 1,60 % -1,09 % -0,64 % -1,42 % -2,15 % 1,31 % 1,83 % 0,58 % -0,76 % -2,50 %

-4 -1,10 % 1,02 % 0,13 % -0,42 % 1,39 % 0,34 % 1,14 % 0,28 % -0,54 % -0,32 %

-3 -0,82 % -0,49 % 1,15 % -0,43 % -0,05 % -0,17 % -2,35 % -2,28 % 0,40 % -2,03 %

-2 3,35 % -0,74 % 0,28 % -0,70 % 0,84 % -0,39 % -0,01 % 0,07 % 1,55 % 1,75 %

-1 0,39 % 0,72 % 0,46 % -1,51 % 0,10 % -2,30 % 0,97 % -1,55 % 2,51 % -6,56 %

0 3,08 % 2,38 % 0,14 % 1,45 % -0,04 % -4,94 % -1,76 % -0,88 % 0,95 % 3,77 %

1 -2,12 % 5,29 % 2,06 % -0,33 % -0,51 % 1,51 % 7,25 % 0,34 % -1,75 % 2,33 %

2 -0,82 % 0,17 % -0,77 % -0,97 % 5,32 % 0,16 % -0,45 % 0,34 % 1,04 % 3,76 %

3 0,32 % -0,13 % -1,86 % 0,80 % 5,70 % -3,68 % -0,93 % 1,16 % 0,15 % 2,42 %

4 0,81 % -0,49 % 0,92 % -0,04 % -2,50 % -0,48 % -0,69 % 1,30 % 2,35 % -1,27 %

5 0,37 % -1,10 % -0,47 % 0,03 % -0,36 % -0,18 % 3,62 % 3,93 % 6,12 % -0,79 %

6 2,45 % 1,09 % -1,01 % -0,35 % -0,87 % -0,13 % -2,21 % -3,58 % -4,18 % -1,48 %

7 -1,20 % -0,05 % 1,39 % 3,22 % 0,30 % 2,77 % -0,84 % 1,27 % 5,24 % 3,11 %

8 -0,97 % 4,00 % -0,25 % 3,00 % -2,15 % 0,48 % 2,25 % 2,48 % -4,01 % -0,21 %

9 -0,10 % 2,48 % 0,45 % 1,91 % -1,57 % 1,02 % 2,59 % 0,64 % -0,19 % -0,10 %

10 1,05 % 1,14 % -2,40 % -5,40 % 0,75 % -0,08 % -2,12 % -2,03 % 3,25 % -1,74 %

11 0,50 % 2,73 % 0,47 % 0,95 % 1,23 % 0,11 % 3,28 % 1,41 % -0,19 % 3,26 %

12 1,27 % 0,21 % -0,34 % -6,49 % 5,84 % -2,01 % 1,81 % -2,00 % -3,04 % 1,64 %

13 -1,71 % -3,19 % -0,04 % -1,87 % -0,52 % -1,09 % 1,47 % 0,83 % -1,23 % -0,13 %

14 -0,21 % 0,39 % 0,91 % -0,13 % -2,99 % 0,29 % -2,20 % -2,59 % 0,05 % -2,01 %

15 0,60 % -0,85 % -1,39 % 3,86 % 1,01 % -3,00 % 1,45 % -0,33 % 0,06 % -1,19 %

Summa 2,58 % 16,82 % -2,60 % 7,26 % 13,50 % -0,50 % 21,06 % 0,35 % 7,83 % -8,37 %

DAG Nokia Nokian RenkaatNorvestia Nurminen LogisticsOkmetic Olvi Oral HammaslääkäritOutokumpuPanostaja PKC Group

-15 1,61 % -0,13 % -1,18 % -0,29 % -0,34 % 3,79 % 0,28 % 0,93 % -0,20 % -2,14 %

-14 -0,36 % 1,12 % 0,55 % -0,24 % 0,36 % 3,75 % -1,21 % -1,88 % -3,13 % 0,77 %

-13 0,14 % 5,64 % -0,23 % 1,83 % 2,47 % -0,12 % 0,06 % 0,48 % -2,59 % 1,53 %

-12 -1,69 % 0,84 % 4,47 % -0,38 % 0,00 % 1,53 % -0,29 % 1,10 % -0,29 % -1,11 %

-11 -1,35 % -1,54 % -3,13 % 0,28 % 2,61 % -0,24 % 0,12 % -1,34 % 6,54 % -1,33 %

-10 -0,42 % -2,86 % -0,28 % 4,41 % 1,83 % 0,05 % -0,62 % 2,36 % 0,12 % 0,94 %

-9 -0,39 % -1,65 % 0,06 % 0,31 % 1,47 % -1,20 % -4,67 % 0,70 % 0,22 % -1,16 %

-8 0,05 % 0,44 % -0,78 % -0,41 % -1,64 % 3,30 % -0,41 % -0,62 % -5,26 % -0,80 %

-7 -0,78 % 0,94 % -0,49 % 0,02 % 0,07 % -1,30 % 0,22 % 0,39 % 0,01 % 0,80 %

-6 -0,66 % 0,07 % -0,05 % -6,56 % 0,66 % 3,52 % -6,31 % 0,90 % 3,25 % 1,97 %

-5 0,62 % 0,23 % -1,78 % -0,53 % -1,06 % 1,76 % -0,04 % 0,61 % -0,29 % -0,37 %

-4 -0,83 % -0,61 % 1,47 % 0,07 % 1,01 % 3,58 % 1,24 % 3,41 % 0,03 % 0,91 %

-3 0,33 % 0,16 % -0,90 % 2,41 % -1,73 % 1,93 % -1,32 % -0,91 % -0,08 % -0,02 %

-2 -0,95 % 1,32 % -1,04 % 4,45 % -0,16 % -1,16 % -0,31 % 0,57 % -0,09 % -0,14 %
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-1 1,66 % 1,94 % 4,36 % 0,40 % 3,11 % -0,39 % -1,11 % -0,90 % 0,20 % 1,51 %

0 -2,11 % 6,84 % -0,62 % 11,85 % 6,73 % -1,85 % -0,92 % 6,19 % 5,04 % 0,93 %

1 -0,58 % -4,02 % -0,43 % 8,87 % -4,23 % 1,20 % -1,31 % -2,18 % -1,89 % 0,66 %

2 -0,52 % -1,91 % -1,30 % -0,04 % 1,52 % -0,92 % 10,94 % 1,67 % -0,03 % -0,29 %

3 1,21 % 0,17 % 0,05 % -3,38 % -0,52 % 1,33 % -1,44 % -1,70 % -0,12 % -1,83 %

4 1,08 % -0,10 % 0,21 % -2,59 % -1,00 % -0,03 % 0,33 % -2,42 % -0,13 % 0,64 %

5 -0,12 % 0,09 % -0,06 % -0,23 % -0,49 % -2,20 % 39,41 % 2,22 % 0,01 % 0,42 %

6 -0,73 % -0,76 % 0,38 % 0,10 % -0,46 % 1,89 % 5,26 % -1,67 % -0,95 % 0,83 %

7 -1,05 % 0,38 % -0,44 % 0,48 % 1,28 % 0,97 % -2,42 % -1,18 % 6,11 % 0,41 %

8 -0,54 % 0,20 % -0,14 % -0,67 % 4,92 % 0,51 % -0,20 % -0,77 % -1,14 % -1,58 %

9 0,78 % -1,71 % 0,32 % 0,90 % 3,39 % -1,12 % 1,24 % -0,10 % -4,56 % -0,47 %

10 1,23 % 0,08 % -0,41 % 0,03 % 0,97 % -0,96 % -0,75 % -0,24 % 0,00 % -0,50 %

11 -1,67 % 0,25 % 0,40 % -0,07 % 3,59 % 1,30 % -2,47 % 3,76 % -0,04 % 1,40 %

12 0,24 % -2,69 % 0,21 % 6,14 % -0,47 % 0,91 % 0,00 % 1,93 % 0,08 % 0,03 %

13 1,24 % -0,25 % -0,18 % 2,60 % -2,80 % -1,53 % -2,90 % 0,72 % -0,08 % 1,35 %

14 1,77 % 1,84 % -0,42 % -0,08 % -1,79 % -0,13 % 0,13 % -0,07 % 1,94 % 0,48 %

15 0,87 % -1,77 % 0,01 % 0,03 % -0,32 % 0,32 % -0,06 % -0,33 % 4,85 % -0,92 %

Summa -1,89 % 2,55 % -1,36 % 29,71 % 18,98 % 18,53 % 30,45 % 11,63 % 7,55 % 2,94 %

DAG Pohjois-Karjalan KirjapainoPohjola BankPonsse Pöyry QPR Software Raisio Rapala RautaruukkiRaute Revenio Group

-15 0,98 % -0,21 % -1,15 % -1,24 % -0,54 % -0,08 % 1,03 % 0,09 % -0,09 % -2,46 %

-14 -1,21 % -0,28 % 0,79 % -0,22 % 0,23 % 0,77 % -0,49 % 1,32 % 1,72 % -0,91 %

-13 0,60 % 2,13 % 0,39 % -0,10 % -0,53 % -0,62 % -0,89 % 2,65 % 0,46 % 0,14 %

-12 -0,42 % -1,19 % 4,53 % -1,40 % -3,42 % 0,15 % -0,19 % -0,47 % 0,13 % 2,54 %

-11 0,31 % 0,04 % -2,08 % 0,50 % -0,15 % -0,08 % -0,64 % -0,04 % -0,75 % -2,77 %

-10 4,69 % -0,49 % 0,56 % 2,72 % -0,65 % 0,62 % 0,77 % 2,33 % -1,30 % 4,89 %

-9 -1,71 % 3,24 % 0,50 % -1,73 % 0,16 % 0,72 % 0,28 % -0,44 % -0,62 % 5,70 %

-8 -0,46 % 2,23 % -0,55 % -0,97 % 0,12 % 1,61 % -0,71 % 4,60 % -1,25 % -3,71 %

-7 0,02 % -0,08 % 0,53 % 0,48 % -0,10 % -0,10 % 1,22 % -0,25 % 0,62 % -2,37 %

-6 0,25 % 1,93 % -1,79 % 1,08 % 1,84 % 1,05 % -1,49 % -0,76 % 0,62 % 6,10 %

-5 1,84 % -0,86 % 0,61 % -0,10 % 0,03 % 4,95 % 0,66 % 4,62 % -0,06 % -0,07 %

-4 0,08 % 2,28 % -0,03 % 0,97 % -0,43 % -1,53 % 0,64 % -1,49 % 2,16 % -1,00 %

-3 -0,15 % 2,23 % -0,42 % -0,13 % 0,31 % -0,12 % -0,63 % -0,04 % 0,25 % 0,75 %

-2 -0,17 % 0,80 % -0,15 % -1,04 % 1,51 % -0,22 % -1,05 % 0,58 % -0,19 % -0,60 %

-1 0,43 % -2,15 % -0,14 % 1,06 % -0,43 % -1,30 % -0,90 % 1,65 % -1,23 % 7,85 %

0 -3,80 % 0,51 % 7,98 % 1,70 % 25,64 % -3,39 % 1,36 % -1,63 % -2,34 % -0,92 %

1 0,09 % 1,18 % 0,96 % 2,18 % -1,53 % -2,36 % -0,01 % 2,74 % 3,50 % -3,46 %

2 -0,05 % 1,68 % 1,98 % 1,83 % 1,16 % -0,13 % -0,34 % -3,16 % 1,41 % -7,49 %

3 -0,35 % 0,12 % -0,46 % -0,37 % -0,33 % 1,25 % -1,87 % 1,24 % -0,33 % 0,40 %

4 -0,34 % -0,03 % 0,08 % -0,77 % 4,71 % -2,80 % 0,76 % -0,60 % -2,37 % 3,66 %

5 -0,45 % -0,92 % 1,40 % 1,33 % 8,57 % 0,60 % 0,66 % 0,98 % 0,67 % -3,76 %

6 0,12 % 1,66 % -0,56 % 0,90 % -2,31 % -0,55 % -0,18 % -0,31 % 1,35 % 3,00 %

7 0,58 % -3,79 % 1,28 % 0,05 % 4,41 % 0,14 % -0,99 % 3,71 % 0,21 % -2,35 %

8 -0,81 % 0,17 % 1,42 % -0,14 % -0,13 % -1,38 % 2,16 % 3,87 % 0,15 % -1,11 %

9 0,75 % -1,04 % 0,50 % -2,65 % -3,64 % 0,31 % -0,82 % 1,91 % -1,78 % 0,16 %

10 0,04 % -1,66 % 2,60 % 1,14 % -0,21 % -0,47 % -0,01 % -0,53 % 4,46 % -0,28 %

11 -0,07 % 0,13 % -2,17 % -0,32 % -7,03 % -1,15 % 0,14 % 1,35 % 1,17 % -0,31 %

12 0,30 % -1,56 % -2,30 % -0,37 % 5,22 % -0,13 % -0,43 % -1,35 % 0,17 % -2,10 %

13 -0,21 % 0,33 % -1,93 % -0,77 % -0,29 % -0,15 % -1,63 % -0,24 % -0,98 % -0,01 %

14 -0,09 % 0,46 % 1,20 % 0,85 % -1,45 % -0,15 % 0,29 % -1,66 % 1,32 % 3,23 %

15 4,10 % 1,02 % -1,65 % -1,00 % -2,89 % -1,94 % -1,65 % 2,14 % -1,99 % -5,97 %

Summa 4,91 % 7,87 % 11,92 % 3,44 % 27,82 % -6,49 % -4,97 % 22,81 % 5,10 % -3,20 %

DAG Ruukki Group Sampo Sanoma Sievi CapitalSolteq Sponda SSK StockmannStonesoft Stora Enso

-15 -0,83 % 1,09 % 0,15 % 0,23 % 0,03 % -0,54 % 0,22 % 2,05 % 2,22 % 0,53 %

-14 -3,85 % 0,69 % -1,28 % 1,22 % -0,83 % 0,60 % 0,21 % 0,26 % -0,52 % 0,38 %

-13 1,64 % 0,25 % 0,17 % -0,56 % -0,56 % 0,10 % 0,17 % 3,21 % -0,01 % -0,05 %

-12 2,34 % 0,26 % 0,79 % -1,01 % 0,46 % -0,29 % -0,54 % -0,03 % -1,01 % -0,78 %

-11 0,27 % -0,10 % 0,96 % 0,20 % 0,02 % -0,54 % 0,23 % -0,08 % -0,28 % -0,22 %

-10 -4,19 % 0,60 % 0,37 % -1,10 % 0,71 % 5,50 % -0,51 % 1,45 % 0,08 % -0,28 %

-9 1,31 % 2,12 % -0,93 % 1,41 % -1,10 % -0,72 % -3,76 % 0,79 % -2,89 % 1,40 %

-8 -0,84 % 0,68 % 0,16 % -1,81 % 2,74 % -0,18 % -0,17 % 1,26 % 0,39 % 0,65 %

-7 -2,44 % 2,55 % -0,03 % 0,17 % -3,06 % 0,77 % -0,65 % 4,42 % 2,20 % -0,19 %

-6 3,22 % 1,46 % 0,42 % -5,64 % 2,49 % 1,60 % 2,05 % -4,49 % -2,25 % -0,32 %
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-5 -2,97 % -0,65 % 0,98 % 1,40 % -0,76 % -0,36 % 0,12 % -2,68 % -1,81 % -0,17 %

-4 -2,42 % -0,51 % -0,86 % 0,31 % 0,21 % -1,97 % -0,10 % -1,27 % -0,24 % 0,36 %

-3 0,72 % 0,18 % 1,62 % -0,15 % 0,17 % 1,56 % 0,14 % -0,53 % -0,39 % -0,01 %

-2 -0,58 % 0,02 % 0,31 % 0,43 % -0,54 % 0,22 % 0,02 % -0,66 % 0,14 % 2,45 %

-1 7,12 % -1,14 % -1,13 % -1,48 % 2,17 % -0,09 % -0,43 % 2,65 % -0,07 % 2,09 %

0 1,52 % -0,45 % 1,27 % -1,15 % 5,67 % -0,41 % -0,49 % -1,11 % -2,95 % -1,12 %

1 -0,74 % -0,12 % -0,37 % 0,76 % -1,52 % -1,01 % -0,16 % -1,80 % -0,62 % -1,35 %

2 -0,84 % -1,16 % -0,13 % -3,03 % -0,56 % -0,12 % -0,44 % -2,02 % -0,42 % 0,18 %

3 0,36 % 0,31 % -0,63 % 0,91 % -0,69 % -1,89 % -0,59 % 0,44 % -0,05 % -0,50 %

4 0,65 % 0,97 % 0,06 % -1,88 % 0,68 % 0,03 % -0,22 % -0,06 % 1,94 % -0,61 %

5 -2,26 % -2,65 % -0,12 % 1,76 % -0,81 % -0,34 % -0,16 % -0,49 % -2,66 % 0,09 %

6 -4,30 % 0,81 % -1,48 % -0,18 % -0,58 % -1,57 % -0,33 % -2,42 % 1,98 % -0,39 %

7 5,03 % -0,29 % 0,17 % 1,29 % 0,69 % 0,77 % -0,48 % 0,85 % -2,11 % 0,61 %

8 -1,02 % 1,18 % -0,39 % 0,62 % -1,02 % -0,49 % -0,05 % 1,63 % 1,90 % 2,23 %

9 0,15 % -2,02 % -0,47 % 1,27 % -0,41 % -0,16 % -0,09 % 0,52 % -0,19 % 1,08 %

10 -0,26 % 0,10 % -0,27 % -0,15 % 2,09 % 0,42 % -1,79 % -1,00 % -3,36 % -1,59 %

11 -0,29 % 0,21 % 0,38 % 0,59 % -0,12 % 1,64 % -0,08 % 0,32 % -0,30 % 0,56 %

12 0,78 % 0,11 % -0,17 % 0,48 % -1,99 % -0,77 % 0,64 % -0,61 % 2,29 % 1,75 %

13 -0,01 % -0,68 % -0,22 % -2,30 % -0,61 % 0,23 % -0,09 % -0,50 % 0,26 % 0,96 %

14 0,18 % -0,47 % 0,70 % 0,41 % 0,13 % 0,44 % -0,15 % 1,61 % -0,21 % -1,46 %

15 1,37 % -0,30 % -0,52 % 0,03 % 0,83 % 0,35 % 3,13 % -1,60 % 1,87 % 1,97 %

Summa -1,16 % 3,06 % -0,48 % -6,98 % 3,96 % 2,78 % -4,35 % 0,12 % -7,07 % 8,26 %

DAG Suominen Takoma Talentum TechnopolisTecnotree Tectia Teleste Tieto Tiimari Trainers House

-15 -1,47 % -0,86 % 0,05 % -0,54 % 0,53 % -1,62 % -0,89 % 1,34 % -0,33 % -2,45 %

-14 3,97 % -0,20 % 0,49 % 1,27 % -0,14 % 0,41 % -0,95 % -1,08 % 0,77 % 2,07 %

-13 -0,55 % 0,13 % -0,14 % -0,54 % 0,51 % 0,37 % 6,40 % 1,73 % -0,54 % -0,99 %

-12 -0,13 % -0,13 % -1,03 % 1,69 % 1,22 % -2,60 % 0,69 % 0,00 % -0,42 % 0,21 %

-11 -1,08 % -0,11 % 0,07 % 0,33 % -0,21 % 2,67 % 3,15 % -1,46 % -0,61 % -0,55 %

-10 -0,65 % 0,30 % -0,85 % 1,45 % 0,73 % 2,14 % 0,18 % -1,60 % 1,07 % 0,34 %

-9 -0,29 % -1,03 % 0,29 % -0,26 % -1,87 % 0,10 % -0,57 % 1,53 % -0,12 % -0,29 %

-8 -0,34 % -1,57 % -0,01 % 3,63 % -1,27 % -0,51 % -0,58 % -0,11 % -0,09 % 0,96 %

-7 -0,10 % 2,66 % -0,49 % -1,10 % -0,69 % 2,31 % -0,06 % 0,05 % 3,21 % 4,71 %

-6 0,16 % 0,14 % 0,55 % -0,70 % 1,05 % -0,03 % -0,69 % 3,26 % -1,06 % -1,51 %

-5 -0,91 % -0,20 % 1,10 % 1,27 % -0,53 % 0,27 % 1,49 % 1,01 % -0,11 % -0,94 %

-4 -0,43 % 0,00 % -0,14 % 2,34 % 0,65 % -2,08 % 0,97 % 0,16 % 0,78 % 0,15 %

-3 0,31 % -2,39 % 0,50 % 4,26 % -0,41 % -0,15 % 0,68 % -1,40 % 0,55 % 0,91 %

-2 -1,09 % -0,34 % -0,38 % -1,70 % 0,21 % 7,91 % -1,32 % 0,29 % 0,16 % 0,05 %

-1 -0,87 % 0,04 % 0,84 % 0,70 % 3,01 % -5,81 % -0,43 % 0,21 % 0,27 % -0,80 %

0 -1,05 % -0,09 % 2,93 % 0,75 % 4,97 % 8,61 % -5,16 % -3,26 % 4,49 % -1,43 %

1 6,87 % -0,11 % 1,58 % -0,15 % -2,05 % -4,15 % 2,36 % -1,08 % -0,52 % -0,59 %

2 -1,05 % -0,61 % 0,04 % -2,61 % 1,03 % -0,48 % 0,21 % 0,23 % -0,04 % -0,19 %

3 -0,78 % -0,01 % -0,85 % 1,96 % 1,03 % -3,60 % 0,59 % -0,59 % -0,28 % -1,28 %

4 -0,48 % -1,69 % -0,37 % -1,37 % -1,33 % -2,45 % 0,31 % -3,88 % 0,97 % 1,43 %

5 -0,48 % 2,62 % -0,31 % 1,40 % -0,49 % 2,54 % -0,83 % 2,03 % 0,22 % -1,10 %

6 -0,11 % -2,81 % 0,42 % 2,57 % 0,47 % -1,38 % -2,10 % -1,05 % -0,48 % -0,23 %

7 -0,18 % 2,45 % -0,72 % -0,30 % 2,18 % 1,05 % 1,05 % -1,26 % -0,09 % -2,34 %

8 0,37 % -0,82 % -0,21 % 0,25 % 1,44 % 4,10 % -1,31 % -0,64 % -0,60 % 1,55 %

9 4,64 % 0,07 % 0,26 % 3,67 % 2,22 % 0,57 % -1,18 % -0,46 % -0,76 % 0,09 %

10 0,38 % -0,53 % -0,99 % -1,04 % -1,79 % -2,04 % 2,78 % 0,96 % -0,10 % -2,18 %

11 -1,03 % -1,39 % 0,78 % -0,10 % -0,91 % 0,59 % 0,13 % 2,17 % 1,25 % -0,12 %

12 0,56 % 0,46 % 0,66 % 0,91 % 1,01 % -0,48 % 0,41 % 0,28 % -1,20 % -2,04 %

13 -0,86 % 1,79 % -0,91 % 0,20 % 0,57 % -2,30 % 0,53 % 0,74 % 0,42 % 2,46 %

14 -1,38 % -2,66 % -0,52 % -0,94 % -1,63 % 1,30 % -0,10 % -1,61 % 0,16 % -3,00 %

15 -0,49 % 1,08 % -0,26 % 1,75 % -2,02 % -0,01 % -0,16 % 2,20 % -0,93 % -2,34 %

Summa 1,44 % -5,81 % 2,37 % 19,03 % 7,48 % 5,26 % 5,59 % -1,29 % 6,03 % -9,45 %

DAG Tulikivi Turvatiimi UPM-KymmeneUponor Vacon Vaisala Wulff-YhtiötWärtsilä YIT YleiselektroniikkaÅlandsbanken

-15 -0,06 % 0,21 % -0,81 % 2,17 % 2,21 % 2,82 % 0,28 % 2,47 % 1,11 % -0,63 % 0,70 %

-14 -2,50 % 1,87 % 0,16 % 1,09 % -0,83 % 0,13 % -0,19 % -1,99 % 0,49 % -0,17 % 1,80 %

-13 4,83 % 0,05 % 0,64 % 0,19 % -0,94 % -0,14 % -0,58 % 0,03 % 1,06 % -0,10 % -0,18 %

-12 0,63 % -0,23 % -0,81 % 0,95 % 0,34 % -0,42 % 0,38 % 1,66 % 2,11 % -0,70 % -0,33 %

-11 0,44 % 0,09 % 0,35 % 1,72 % 0,36 % 0,05 % -0,14 % -1,02 % 3,00 % 0,23 % -0,10 %

-10 -0,20 % -0,48 % -0,49 % 1,16 % 0,24 % 0,91 % 0,03 % -0,11 % -1,67 % 2,09 % -1,48 %

-9 -0,37 % -2,24 % -0,15 % 1,31 % 3,73 % 1,02 % -0,38 % 2,59 % 0,97 % -0,12 % -0,10 %
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-8 -0,13 % -0,33 % -0,40 % -0,65 % -0,64 % 1,05 % -0,77 % 0,00 % 1,46 % 0,21 % -0,16 %

-7 -0,29 % 0,17 % 1,60 % 0,59 % -0,37 % 0,81 % -0,25 % 1,40 % 1,59 % 0,90 % -0,01 %

-6 0,05 % 0,07 % 0,46 % 0,01 % -0,92 % -0,26 % 0,17 % -2,05 % 0,42 % -0,42 % -0,26 %

-5 3,78 % -2,25 % -0,32 % 1,37 % 0,89 % 0,27 % -2,21 % 1,00 % 2,97 % -2,65 % 1,05 %

-4 1,22 % 1,92 % 0,10 % 0,08 % -0,04 % -0,50 % 2,11 % 0,91 % -1,75 % 0,20 % 0,82 %

-3 6,63 % 0,26 % -0,41 % 2,79 % 0,30 % -0,23 % -0,09 % 2,24 % 1,07 % -0,89 % -0,97 %

-2 6,40 % 1,99 % 1,16 % -1,59 % -0,34 % 0,10 % 6,87 % -1,57 % -1,15 % -0,60 % 0,34 %

-1 0,86 % -2,36 % -0,91 % -0,63 % -0,76 % -0,03 % 2,29 % 0,27 % -1,23 % 0,36 % -1,70 %

0 -0,33 % 0,60 % 3,69 % -3,80 % -0,43 % -1,96 % -0,40 % 5,16 % 1,77 % -0,77 % 2,38 %

1 -4,62 % -0,32 % 2,57 % 4,15 % 2,44 % 0,64 % -0,94 % 0,41 % -2,05 % -0,32 % -0,21 %

2 1,85 % -2,00 % -1,08 % 1,54 % -1,20 % 2,56 % -6,73 % 0,08 % 0,70 % -0,48 % -1,65 %

3 -2,77 % 0,14 % -1,42 % -0,02 % -1,28 % 7,33 % -2,71 % 1,50 % 0,80 % -0,10 % -1,78 %

4 -0,21 % 0,25 % 1,26 % -1,33 % 0,94 % 4,98 % -1,65 % -0,05 % 2,62 % -0,05 % -0,23 %

5 -0,03 % -0,34 % -0,63 % -1,15 % 3,68 % -1,77 % 1,05 % -0,03 % -0,83 % -0,22 % -0,20 %

6 -0,81 % 0,01 % -0,35 % 2,81 % 0,77 % -2,09 % -0,37 % 1,10 % -0,89 % -0,11 % 0,98 %

7 -2,28 % -2,10 % -0,21 % 2,16 % 3,17 % -0,79 % 0,24 % -1,45 % 2,23 % 0,73 % 5,93 %

8 7,53 % -0,40 % -0,14 % 0,72 % 1,37 % -0,36 % 4,99 % 2,63 % -0,12 % -0,13 % -2,08 %

9 0,10 % 0,05 % 0,99 % -1,96 % -0,88 % -1,42 % -3,64 % 0,65 % -0,41 % -0,12 % -0,19 %

10 1,65 % -0,11 % 0,48 % -1,38 % -0,42 % 1,37 % 0,62 % 0,67 % -1,55 % 0,17 % 0,46 %

11 -0,51 % -0,12 % 2,44 % 0,14 % -0,42 % 1,39 % -0,72 % -2,07 % 1,54 % -0,37 % -0,99 %

12 0,37 % 0,29 % -1,79 % 3,92 % -0,91 % -2,13 % -0,31 % 1,80 % -0,19 % -0,17 % 0,27 %

13 -0,31 % -0,01 % 2,35 % -2,70 % 0,92 % -0,04 % 0,84 % 0,43 % 0,64 % -0,49 % -0,02 %

14 -0,26 % 0,06 % 0,52 % 2,66 % -1,16 % -0,96 % 0,87 % -0,87 % 0,02 % -0,83 % -4,41 %

15 1,14 % 4,61 % 0,12 % 0,74 % -0,99 % -1,60 % -1,09 % -0,31 % -1,74 % -0,17 % -0,57 %

Summa 21,81 % -0,66 % 8,96 % 17,06 % 8,84 % 10,72 % -2,48 % 15,50 % 12,97 % -5,71 % -2,88 %
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Bilaga 4: Fördelningen av den kumulativa onormala avkastningen 
(händelse 1) 

Histogrammet anger frekvensen av den kumulativa onormala avkastningen kring 

publiceringen av det första obligatoriska IFRS-bokslutet. Linjen som går genom 

histogrammet är normalfördelningen (µ= 0,0324 och σ2 = 0,008). Nedan anges 

resultatet av normalfördelningstestet. 

 

 

Test av normalfördelningen 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika df Sig. Statistika df Sig. 

CAR ,085 101 ,072 ,987 101 ,432 

 

 

 
 


