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Sammanfattning  
När ett bolag redovisar ett resultat som inte är i linje med marknadens förväntningar tenderar 

bolaget att uppvisa en avvikelseavkastning en period efter att resultatet har publicerats. Denna 

studie undersöker om bolag som redovisar ett oförväntat resultat jämfört med analytikers 

förväntningar uppvisar en avvikelseavkastning under en period på 30 respektive 60 

handelsdagar efter publiceringen av bolagets kvartalsrapport. Studien undersöker tidsperioden 

2004-2010. Dessutom undersöker studien om avvikelseavkastningen perioden efter att 

resultatet publicerats tenderar att avvika under den finansiella marknadens nedgångsfas 2007-

2008 i jämförelse med 2004-2006 och 2009-2010. För att genomföra undersökningen används 

en eventstudie. Studiens resultat visar att under perioden 2004-2010 uppvisar endast den decil 

av bolag som redovisat störst negativt oförväntat resultat en statistiskt säkerställd 

underavkastning på -1,9 % 30 handelsdagar efter att kvartalsrapporten publicerats. Vidare 

visar resultatet, vid jämförelse mellan 2007-2008 och perioderna 2004-2006 samt 2009-2010, 

att differensen i den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen under handelsdag 2 till 

60 efter att bolagets kvartalsrapport har publicerats skiljer sig för de bolag som uppvisar ett 

positivt oförväntat resultat. 

 

 

Nyckelord: Post earnings announcement drift, oförväntat resultat, avvikelseavkastning, 

analytikers förväntningar, kvartalsrapport, marknadseffektivitet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ska enligt 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) upprätta och offentliggöra en årsredovisning och 

minst en delårsrapport varje år. Enligt Nasdaq OMX har bolagen emellertid inte skyldighet att 

offentliggöra information tidigare än vid publiceringen av resultatet, men bör göra en objektiv 

bedömning om bolagets finansiella resultat avviker från vad som rimligen kan förväntas med 

ledning av tidigare offentliggjord information. Om marknadens förväntningar, vilka 

exempelvis kan vara konsensus bland analytiker som följer bolaget, inte är i linje med vad 

bolaget kommer att redovisa kan det vara en signal till bolaget att ge marknaden ytterligare 

information innan resultatet publiceras. Om bolagets informationsutgivning innan 

publiceringen av resultatet inte har varit tillräckligt utförlig, eller om resultatet är oväntat för 

bolaget själv finns det risk att marknadens förväntningar är felaktigt grundade. När bolagets 

publicerade resultat avviker från det förväntade resultatet kan det ge upphov till en kraftig 

kursrörelse. (Nasdaq, 2016a) 

 

Publiceringar av bokslut och kvartalsrapporter samt dess efterföljande påverkan på aktiepriset 

har sedan Ball & Browns (1968) och Jones & Litzenbergers (1970) studier om hur aktiepriset 

påverkas när ny information presenteras för marknaden varit ett internationellt studerat ämne. 

Studierna dokumenterar att bolag vars publicerade resultat är störst positivt avvikande från det 

förväntade resultatet uppvisar en överavkastning upp till 240 handelsdagar efter att resultatet 

publicerats. Bolag vars publicerade resultat är störst negativt avvikande från det förväntade 

resultatet uppvisar en underavkastning upp till 240 handelsdagar efter att resultatet 

publicerats. Dessa företeelser benämns i studierna för Post earnings announcement drift 

(PEAD). 

 

Efter Ball & Browns (1968) och Jones & Litzenbergers (1970) upptäckter har ytterligare 

studier dokumenterat företeelserna. Enligt Chordia et al. (2009) är PEAD en av de mest 

förbryllande anomalierna på aktiemarknaden. Studier på den amerikanska marknaden av 

exempelvis Foster et al. (1984) och Bernard & Thomas (1989) har dokumenterat PEAD i 

bolag vars publicerade resultat skiljer sig från det förväntade resultatet. Resultatet från de 

amerikanska studierna har därefter bekräftats på flertalet europeiska aktiemarknader. I 
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Storbritannien av Liu et al. (2003), i Spanien av Forner et al. (2009), i Tyskland av Dische 

(2002) och i Finland av Kallunki (1996), Booth et al. (1996) och Booth et al. (2011).  

1.2 Problematisering  
Enligt den effektiva marknadshypotesens halvstarka form ska all offentlig information 

återspeglas i aktiens marknadspris (Fama, 1970). Det innebär att när ett bolag publicerar sin 

kvartalsrapport ska aktiekursen omedelbart anpassas efter den nya informationen. I motsats 

till den effektiva marknadshypotesen har studier funnit förekomst av PEAD, vilket innebär en 

fördröjning i justeringen i aktiepriset. Mer specifikt betyder det att bolag vars resultat avviker 

från det förväntade tenderar att uppvisa avvikelseavkastning även en period efter 

publiceringen av resultatet.  

 

Kallunki (1996) undersöker huruvida det finns en eftersläpning i prisjusteringen på den finska 

marknaden genom att beräkna det förväntade resultatet genom en tidsseriemodell baserat på 

tidigare års resultat. Under undersökningens period på tio handelsdagar efter att resultatet 

publicerats uppvisas en underavkastning i de aktier som redovisar ett sämre resultat än det 

förväntade resultatet. Booth et al. (2011) genomför en liknande studie i Finland och finner att 

under en undersökningsperiod på 30 handelsdagar efter att bolagen publicerat sina resultat 

uppvisas en överavkastning i de aktier som redovisar ett bättre resultat än förväntat och en 

underavkastning i de aktier som redovisat ett sämre resultat än förväntat. Vidare undersöker 

Setterberg (2011) PEAD på den svenska marknaden mellan åren 1990-2005. Även denna 

studie beräknar det förväntade resultatet genom en tidsseriemodell baserat på tidigare års 

resultat och finner PEAD först när perioden efter publiceringen av bolagens kvartalsrapport 

förlängs från sex månader till tolv månader.  

 

Doyle et al. (2006) och Livnat & Mendelhall (2006) undersöker PEAD och jämför resultat 

beräknat utifrån analytikers förväntningar och olika tidsseriemodeller baserat på tidigare års 

resultat. De finner att PEAD är mer framträdande när det förväntade resultatet baseras på 

analytikernas förväntningar.  

 

I tillägg undersöker bland annat Bernard & Thomas (1989) och Dongcheol & Myungsun 

(2003) underliggande orsakar till PEAD. Bernard & Thomas (1989) menar att PEAD är en 

företeelse som existerar på grund av marknadens fördröjda respons. Dongcheol & Myungsun 

(2003) finner att PEAD kan förklaras av Fama-Frenchs trefaktormodell samt ytterligare en 

faktor vilken tar hänsyn till marknadens osäkerhet kring bolagets förväntade resultat. 
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Osäkerhetens påverkan på investeraren samt hur investerare agerar under den finansiella 

marknadens nedgångar studerar Basu et al. (2008) i samband med IT-bubblan 2000. De finner 

att investerarna tenderar att uppvisa ett avvikande beteende vilket de menar går att relatera till 

den finansiella marknadens osäkerhet. Basu et al finner att investerarens irrationella beteende 

utmärker sig i högre grad när den finansiella marknaden är osäker. Tidigare studier har 

således funnit att marknadens osäkerhet på bolagets resultat har en påverkan på PEAD, men 

oss veterligen har de tidigare studierna inte jämfört utvecklingen av PEAD under en fas av 

nedgångar i förhållande till en fas av uppgångar.  

 

Mot bakgrund av ovanstående är studier som undersöker PEAD på den svenska marknaden, 

med utgångspunkt från analytikers förväntningar, ett relativt ostuderat ämne. Tidigare studier 

har inte funnit PEAD i Sverige vid undersökningsperioder som sträcker sig upp till 60 

handelsdagar efter att bolaget har publicerat sitt resultat.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om bolagen som redovisar ett oförväntat resultat jämfört 

med analytikers förväntningar uppvisar en avvikelseavkastning under en period på 30 

respektive 60 handelsdagar efter publiceringen av bolagets kvartalsrapport. Vidare kommer 

studien dessutom att undersöka avvikelseavkastningen perioden innan samt dagen då bolaget 

publicerar sitt resultat. Slutligen kommer studien att undersöka om PEAD tenderar att avvika 

under den finansiella marknadens nedgångsfas 2007-2008 i jämförelse med 2004-2006 och 

2009-2010.  

1.4 Disposition 
Studiens uppbyggnad är organiserad enligt följande: kapitel 2 innehåller studiens teoretiska 

referensram och tidigare studier, där den effektiva marknadshypotesen, marknadsanomalier, 

samt tidigare forskning på området PEAD presenteras. Kapitel 3 beskriver och motiverar 

studiens metod. I kapitel 4 presenteras och analyseras det empiriska resultatet utifrån den 

teoretiska referensramen och tidigare forskning. Till sist innehåller kapitel 5 studiens 

konklusion.  
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2. Teoretisk referensram och tidigare studier 
I kapitlet kommer den teoretiska referensram samt de tidigare studier som ligger till grund för 

studien att förklaras. Teorin om den effektiva marknaden följs av tidigare studier på 

marknadsanomalier, marknadens reaktion vid ny information och företeelsen Post earnings 

announcement drift. 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 
Fama (1970) menar med den effektiva marknadshypotesen att marknader är effektiva och att 

kursrörelser i aktiepriset inte går att förutse. Vidare bygger den effektiva marknaden på att 

aktiepriset reflekteras av all tillgänglig information, vilket innebär att aktiepriset anpassas när 

ny information når marknaden. Fama delar in den effektiva marknaden i en svag, halvstark 

och stark form, vilka baseras på investerarens tillgång till information. I den svaga formen av 

marknadseffektivitet reflekteras aktiepriset av historisk prisinformation. Det är inte möjligt att 

förutse framtida aktiepriser ifrån historiska prisrörelser. Enligt den generella beskrivningen av 

den effektiva marknaden, som antas vara den halvstarka formen, är en förändring i priset en 

effekt av att ny information blivit tillgänglig. Det aktuella priset är därför det bästa sättet att 

estimera värdet av en tillgång. I den halvstarka formen reflekterar aktiepriset all offentlig 

information. Till den offentliga informationen hör bland annat finansiella rapporter, 

vinstvarningar och pressmeddelanden. Det finns i den halvstarka formen ingen möjlighet att 

förutse framtida aktiepriser genom fundamental analys. Slutligen innebär den starka formen 

att all tillgänglig information, såväl publik som privat, återspeglas i priset. Detta innebär att 

det inte är möjligt att erhålla en överavkastning.  

2.2 Marknadens anpassning till ny information  
Beaver (1968) undersöker hur aktiepriset förändras när bolaget publicerar sitt resultat. 

Resultatet visar att aktiepriset varierar allra mest under rapportveckan och att storleken av 

prisförändringarna under rapportveckan är 67 % högre än medelvärdet av förändringarna 

under de veckor inga rapporter publiceras. Beaver menar att detta visar på att publiceringen 

av resultatet har ett informationsvärde för investerarna. Även Myring (2006) undersöker hur 

aktiepriset påverkas när resultatet inte möter förväntningarna och finner att investerarna i 

större utsträckning än tidigare väger in analytikernas förväntningar i aktiepriset samt reagerar 

i större utsträckning än tidigare när resultatet publiceras. Vidare undersöker Louhichi (2008) 

den franska marknaden och huruvida aktier visar en avvikelseavkastning beroende på om 

bolaget publicerar ett bra eller dåligt resultat. Studien utgår från att det faktiska resultatet är 

bra om resultatet är två procent över det förväntade resultatet och dåligt om det är två procent 
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under det förväntade resultatet. I överenstämmelse med tidigare forskning visar studien att 

avvikelseavkastningen på publiceringsdagen signifikant avviker från den normala 

avvikelseavkastningen. Mer specifikt uppvisar det positiva oförväntade resultatet en 

överavkastning på 1,74 % medan det negativa oförväntade resultatet uppvisar en 

underavkastning på -1,04 %. Teorin bakom den effektiva marknaden samt tidigare studier på 

aktiepriset och dess reaktion när ny information publiceras leder fram till studiens första 

hypotes. 

 

Hypotes 1: Bolagets aktie uppvisar avvikelseavkastning dagen då det oförväntade resultatet 

publiceras. 

 

Beaver (1968) finner att prisförändringarna i aktien är onormalt höga även veckan innan 

bokslutet offentliggörs för allmänheten, vilket enligt författaren kan bero på ett 

informationsläckage. Vidare undersöker Foster et al (1984) perioden innan bolagen publicerar 

ett oförväntat resultat och finner att under 60 handelsdagar innan bolaget publicerar sitt 

oförväntade resultat uppvisar bolagen en statistiskt säkerställd avvikelseavkastning. Även 

Bernard & Thomas (1989) undersöker avvikelseavkastningen för bolagen som har publicerat 

ett oförväntat resultat. De undersöker små, medelstora och stora bolag 60 handelsdagar innan 

deras kvartalsrapport publiceras och finner att bolagen, oavsett storlek, uppvisar en statistisk 

signifikant avvikelseavkastning. I tillägg undersöker Kallunki (1996) perioden innan bolagen 

publicerar ett oförväntat resultat och finner att under tio handelsdagar innan resultatet 

publiceras uppvisar bolagen på den finska marknaden en statistiskt säkerställd 

avvikelseavkastning. Iakttagelserna leder fram till studiens andra hypotes.  

 

Hypotes 2: Bolagets aktie uppvisar avvikelseavkastning innan det oförväntade resultatet 

publiceras. 

2.3 Marknadsanomalier 
När en marknad avviker från teorin om den effektiva marknaden är marknaden ineffektiv och 

dessa avvikelser benämns anomalier (Tversky & Kahneman, 1986). Vanligtvis försvinner 

marknadsanomalierna när marknaden upptäcker dem, men de kan i vissa fall vara bestående 

(Chordia et al., 2009). Många av de befintliga marknadsanomaliernas förekomst förklaras 

genom att metodvalet i studier som undersöker markandsanomalier är bristande (Fama, 1998). 

PEAD är en anomali som klarat robusta tester, men vars existens förklarats med att det ofta 

finns en begränsning i att praktiskt utnyttja anomalin på grund av exempelvis 
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transaktionskostnader eller finansiella regleringar (Bernard & Thomas, 1989). Setterberg 

(2011) menar att i många länder där PEAD uppvisats har det inte varit möjligt att praktiskt 

utnyttja anomalin då finansiella regleringar inte tillåter att blanka aktier1, vilket är nödvändigt 

för att utnyttja underavkastningen i de aktier som uppvisat ett negativt oförväntat resultat. 

2.4 Post earnings announcement drift (PEAD) 
Ball & Brown (1968) noterar företeelsen och marknadsanomalin PEAD på den amerikanska 

aktiemarknaden. Ball & Brown finner att den decil av bolagen som publicerar störst positivt 

oförväntat resultat uppvisar en positiv aktiekursutveckling även en tid efter publiceringen av 

resultatet. Ett oförväntat positivt resultat definieras som att det faktiska resultatet är bättre än 

det förväntade resultatet. Vidare tenderar den decil av bolagen som publicerar störst negativt 

oförväntat resultat att uppvisa en negativ aktiekursutveckling en tid efter att resultatet har 

publicerats. Ett oförväntat negativt resultat definieras som att det faktiska resultatet är sämre 

än det förväntade resultatet.  

 
Figur 1 
Stiliserad graf över Post earnings announcement drift 
I figuren illustreras företeelsen PEAD grafiskt. Ett oförväntat positivt resultat på rapportdagen är relaterat till en 
högre genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning (ACAR) perioden efter, medan en lägre genomsnittlig 
kumulativ avkastning förväntas efter ett oförväntat negativt resultat.  
 

 
 
Bernard & Thomas (1989) studerar PEAD efter att amerikanska bolag publicerar sina 

kvartalsrapporter mellan åren 1974-1986. De skapar en investeringsstrategi med en lång 

position i den decil av bolagen med störst positivt oförväntat resultat och en kort position i 

                                                
1 Blankning innebär att en fysisk eller juridisk person säljer ett finansiellt instrument utan att äga det. Syftet är 
att vid ett senare tillfälle köpa tillbaka samma finansiella instrument till ett lägre pris för att på så sätt göra en 
vinst. (Finansinspektionen, 2012) 
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den decil av bolagen med störst negativt oförväntat resultat. Positionerna hålls i 60 

handelsdagar och genererar en överavkastning på 4,2 %. Vidare visar Bernard & Thomas att 

investeringsstrategin genererar en överavkastning upp till 240 handelsdagar efter 

publiceringen av rapporten. Dock erhålls den största överavkastningen under de första 60 

handelsdagarna.  

 

Kallunki (1996) och Booth et al (1996) undersöker huruvida PEAD existerar på den finska 

marknaden. Kallunki (1996) studerar PEAD under åren 1990-1993 och finner en 

underavkastning i de bolag som redovisar ett oförväntat negativt resultat tio dagar efter att 

resultatet har publicerats. Booth et al (1996) studerar PEAD under åren 1989-1993 och finner 

att bolag som redovisar ett positivt oförväntat resultat uppvisar en överavkastning och bolag 

som redovisar ett negativt oförväntat resultat uppvisar en underavkastning tio dagar efter att 

resultatet har publicerats. Vidare genomför Booth et al. (2011) ytterligare en studie i Finland 

och påträffar att under en undersökningsperiod på 30 dagar efter att resultatet publicerats 

uppvisas en överavkastning i de bolag som redovisar ett bättre resultat än förväntat och en 

underavkastning i de bolag som redovisar ett sämre resultat än förväntat. 

 

I tillägg till ovanstående genomför Setterberg (2011) en liknande studie på den svenska 

aktiemarknaden och finner belägg för PEAD. Utöver detta finner Setterberg att PEAD inte är 

signifikant för en period på sex månader från det att portföljerna skapades, men när perioden 

förlängs till tolv månader är PEAD signifikant. Setterberg noterar även att PEAD är 

procentuellt större för oväntat positiva resultat jämfört med oväntat negativa resultat. Det 

visas att nästan all avkastning från handelsstrategierna erhålls från positionerna i bolagen som 

uppvisat ett bättre resultat än väntat. Tidigare studier på området PEAD leder fram till 

undersökningens tredje hypotes. 

 

Hypotes 3a: Bolagets aktie uppvisar avvikelseavkastning upp till 30 dagar efter att det 

oförväntade resultatet har publicerats. 

 

Hypotes 3b: Bolagets aktie uppvisar avvikelseavkastning upp till 60 dagar efter att det 

oförväntade resultatet har publicerats. 
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2.5 Förklaringar till PEAD 
Tidigare studier har försökt att förklara PEAD och företeelsens existens. Bernard & Thomas 

(1989) menar att det finns en fördröjning i marknadens respons att justera aktiepriset efter att 

bolag har publicerat ett oförväntat resultat. De menar att detta ger upphov till att aktierna, vars 

bolag redovisade störst positivt respektive störst negativt oförväntat resultat, fortsätter att 

uppvisa en avvikelseavkastning även en period efter att kvartalsrapporten har publicerats. 

Dongcheol & Myungsun (2003) undersöker om PEAD kan förklaras av att företeelsen i högre 

grad är kopplad till aktier med högre risk. Inledningsvis undersöker Dongcheol & Myungsun 

om PEAD kan förklaras av Fama-Frenchs trefaktormodell, men finner att PEAD existerar 

trots modellens hänsyn till storleken på bolaget, marknadsvärdet på bolaget och 

marknadsrisken. När Dongcheol & Myungsun utvidgar Fama-Frenchs trefaktormodell, och 

lägger till ytterligare en förklarande faktor som tar hänsyn till marknadens osäkerhet om 

bolagets förväntade resultat, finner de att PEAD inte längre är statistiskt signifikant. De menar 

att marknadens osäkerhet på bolagets resultat och att storleken i avvikelsen från det 

förväntade resultatet påverkar PEAD.  

 

Vidare delar studierna av Bernard & Thomas (1989) och Dongcheol & Myungsun (2003) in 

bolagen i portföljer, i likhet med andra studier inom PEAD, baserat på hur mycket bolagens 

publicerade resultat avviker från de förväntade resultaten. Det innebär att den decil av bolag 

som har den största positiva avvikelsen från förväntningarna på resultatet placeras i en 

portfölj och den decil av bolag med den största negativa avvikelsen från förväntningarna på 

kvartalsresultatet placeras i en portfölj. Enligt Dongcheol & Myungsun (2003) har det 

betydelse hur mycket det oförväntade resultatet i genomsnitt avviker från analytikernas 

förväntningar då osäkerheten på bolagets framtida resultat påverkar investeraren.  

 

Bernard & Thomas (1989)  och Dongcheol & Myungsun (2003) har således undersökt olika 

bakomliggande faktorer till PEAD, men har inte undersökt om den finansiella marknadsfasen 

har någon påverkan. Enligt Basu et al. (2008), vilka studerar hur investerare agerar i perioden 

kring IT-bubblan 2000, skiljer sig investerarnas agerande beroende på den finansiella 

marknadsfasen. Mer specifikt menar Basu et al. att investerare, under kraftiga nedgångar på 

aktiemarknaden, i högre grad tenderar att uppvisa ett irrationellt beteende. Det innebär att 

investerarens agerande skiljer sig från det normala när den finansiella marknaden påvisar 

större osäkerhet. 
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Med bakgrund av att Basu et al. (2008) finner att investerare i högre utsträckning agerar 

irrationellt under den finansiella marknadens nedgångsfas mynnar studiens fjärde hypotes ut i.  

 

Hypotes 4: PEAD avviker under den finansiella marknadens nedgångsfas, 2007-2008, i 

jämförelse med perioderna 2004-2006 och 2009-2010. 
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3. Data och metod 
I kapitlet kommer studiens data och urval att presenteras. Därpå redogörs för hur det 

oförväntade resultatet beräknas. Vidare beskrivs och motiveras studiens metod i form av en 

eventstudie. Slutligen redogörs för de statistiska tester som kommer pröva studiens hypoteser.  

3.1 Introduktion till metod 

Studien bygger på en kvantitativ metod i form av en eventstudie där PEAD studeras genom 

att bedöma i vilken utsträckning aktiekursutvecklingen runt tiden för händelsen har varit 

avvikande (Brown & Warner, 1980). PEAD kommer undersökas genom historisk 

aktiekursdata och vidare kommer aktieutvecklingen och dess eventuella avvikelseavkastning 

att bedömas genom statistiska tester (MacKinlay, 1997). Uppsatsen har en deduktiv ansats, 

vilket betyder att vi kommer analysera våra observationer utifrån det ovan presenterade 

teoretiska ramverk. Detta för att avgöra om PEAD existerar på den svenska marknaden.  

3.2 Data och urval  
Urvalet i studien omfattar samtliga noterade svenska aktiebolag på Stockholmsbörsen under 

tidsperioden 2004-2010. Studien omfattar således bolag från Small Cap, Mid Cap och Large 

Cap2. Vi har inkluderat bolag som har lämnat Stockholmsbörsen under perioden. Det kan vara 

bolag som blivit uppköpta, avnoterade eller har gått i konkurs. Vidare har de bolag som 

tillkommit Stockholmsbörsen under tidsperioden inkluderats i studiens data. Bolag som har 

lämnat eller tillkommit Stockholmsbörsen har tagits med för att få en så representativ bild 

som möjligt av varje enskilt kvartal. Andra studier som undersökt PEAD använder 

tidsperioder från fyra till tjugo år (Kallunki, 1996; Francis et al., 2007). Denna studie 

undersöker en tidsperiod på sju år mellan 2004-2010. Dessa år har valts då studien delvis 

ämnar undersöka om några skillnader i PEAD uppvisas under den finansiella marknadens 

nedgångsfas, som här representerar perioden 2007-2008, jämfört med perioden innan och 

efter den. Då Setterberg (2011), som gjort en av få studier på den svenska marknaden, gör sin 

undersökning på perioden 1990-2005 finner vi det intressant att undersöka åren som följer 

efter hennes undersökningsperiod. 

 

                                                
2 Small Cap innebär att bolaget har ett börsvärde under 150 miljoner euro, Mid Cap innebär att bolaget har ett 
börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro och Large Cap innebär att bolaget har ett börsvärde över 1 
miljard euro (Nasdaq, 2016b). 
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Det finns flera faktorer som har försvårat studiens tillvägagångssätt. Databasen 3som ligger 

till grund för studien är mer omfattande under de senare undersökningsåren. Det har 

följaktligen medfört att ett större bortfall har skett från studiens urval under de första åren i 

undersökningsperioden. Då databasen som tillhandahåller analytikers förväntningar på 

kvartalsrapporterna inte innehåller bolag som är registrerade utanför Sverige har de 

exkluderats från studien. Ett annat bortfall i studiens urval är att vid vissa tillfällen har inte 

information funnits tillgänglig om när ett specifikt bolag publicerade sin kvartalsrapport.  

 

Nedan i tabell 1 presenteras studiens slutliga urval. Trots att två tredjedelar av tillgänglig data 

har exkluderats finns det tillräckligt med observationer för att genomföra studien. Tabell 1 

visar att det största bortfallet från studiens ursprungliga data sker på grund av att analytikers 

förväntningar på bolagets förväntade resultat saknas. I enlighet med Setterberg (2011) har vi 

valt att exkludera bolag inom den finansiella sektorn då de ofta har särskilda 

redovisningsregler, vilket kan komplicera jämförelsen mot bolag som inte använder samma 

redovisningsregler. Vi beslutade även att exkludera sex observationer på grund av bristande 

data, exempelvis avsaknad av aktiedata och extremt oförväntat resultat. För bolag som har 

aktier med olika rösträtt, det vill säga A, B eller C-aktier har vi valt att använda den aktie med 

störst omsättning.  

 
Tabell 1.  
Studiens bortfall samt slutgiltiga urval 
Tabellen visar antalet observationer vid start. Därefter visas de observationer som av olika anledningar har 
exkluderats. Antalet observationer från början baseras på tillgängliga förväntningar från analytiker under varje 
kvartal och år.  
 
Urval&av&data& !! !!

Uteslutningsgrund! Bortfall! Observationer!

Analytikers!förväntningar!på!bolags!kvartalsresultat!vid!start!

!

7279!

Ingen!data!på!analytikers!förväntningar! ?4676! 2603!

Ingen!data!på!faktiskt!resultat! ?227! 2376!

Bolag!med!begränsad!data! ?6! 2370!

Banker! ?107! 2263!

Återstående!observationer! !! 2263!

 

Studien består av sekundärdata i form av analytikers förväntningar på bolags förväntade 

resultat, bolags faktiska resultat, datum för publicering av kvartalsrapporten, aktieavkastning 

                                                
3 Databasen som ligger till grund till studien har erhållits från Mattias Hamberg vid Företagsekonomiska 
institutionen, Uppsala universitet. 
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och aktieindex. Analytikernas förväntningar på resultatet, bolags faktiska resultat samt 

publiceringsdatumet för kvartalsrapporten erhölls från Mattias Hambergs databas. Bolagens 

aktieavkastning och aktieindex justeras för utdelningar och således används indexet SIX 

Return Index (SIXRX). Aktiedata och indexdata är hämtade från databasen Thomson Reuters 

Datastream.  

3.3 Elimineringsprocess  
I likhet med tidigare studier inleds denna studie med en elimineringsprocess (Foster et al., 

1984; Bernard & Thomas, 1989). Det första steget är att beräkna vilka bolag som uppvisar 

störst positivt oförväntat resultat respektive störst negativt oförväntat resultat i förhållande till 

analytikers genomsnittliga prognosresultat. I nästa steg kommer den decil av bolag med störst 

positivt respektive störst negativt oförväntade resultat vid varje kvartal att väljas ut och 

studeras. Den decil av bolag med störst positivt oförväntat resultat kommer att bilda en 

portfölj medan den decil av bolag med störst negativt oförväntat resultat kommer att bilda 

ytterligare en portfölj. Det totala antalet bolag i varje kvartal illustreras nedan i tabell 2. 

Därefter kommer avvikelseavkastningen perioden innan, på dagen samt efter att bolagen 

publicerat kvartalsrapporten att undersökas.  

3.3.1 Beräkning av oförväntat resultat 
I enlighet med tidigare studier av PEAD kommer det inledande steget vara att beräkna det 

procentuella oförväntade resultatet för varje bolag och kvartal (Foster et al., 1984). Det 

oförväntade resultatet definieras som skillnaden mellan bolagets publicerade nettoresultat och 

analytikers genomsnittliga förväntningar på bolagets nettoresultat. För att rangordna bolagen 

utefter högst respektive lägst oförväntat resultat beräknas därefter den procentuella avvikelsen 

mellan analytikers förväntningar på bolagets nettoresultat och bolagets faktiska nettoresultat 

för varje bolag och kvartal. Nedan illustreras formeln: 

 

!"!" =
!"!" − EE!"

EE!"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1) 

 
ESit = Procentuellt oförväntat resultat för bolag i vid kvartal t 

AEit = Faktiskt resultat för bolag i vid kvartal t 

EEit = Förväntat resultat för bolag i vid kvartal t 
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Tabell 2 
Antalet bolag i varje kvartal efter att det oförväntade resultatet har beräknats 
Tabellen visar det totala antalet bolag som undersöks i varje kvartal. Både den decil av bolag med positivt 
respektive negativt oförväntat resultat. I Q1 2004 undersöks således totalt 8 bolag. 4 bolag har publicerat ett 
positivt oförväntat resultat och 4 bolag ett oförväntat negativt resultat. 
 
! Q1& Q2& Q3& Q4&
2004& 8! 10! 8! 8!

2005& 12! 14! 12! 14!

2006& 14! 16! 18! 18!

2007& 18! 18! 20! 22!

2008& 20! 20! 18! 18!

2009& 20! 22! 22! 22!

2010& 24! 22! 22! 22!

 

3.4 Eventstudie  
När bolagen med högst respektive lägst oförväntat resultat har valts ut och bildat två separata 

portföljer i varje kvartal kommer undersökningen genomföras med hjälp av en eventstudie. 

Metoden eventstudie är tillämpbar på många olika områden, och mäter hur en specifik 

händelse påverkar aktiekursen i ett bolag genom att utnyttja finansiell data (MacKinlay, 

1997). Eftersom syftet är att undersöka om bolagen som redovisar ett oförväntat resultat 

jämfört med analytikers förväntningar uppvisar avvikelseavkastning perioden innan, på dagen 

samt under en period på 30 respektive 60 handelsdagar efter bolagets publicering av sin 

kvartalsrapport anses eventstudie vara ett passande tillvägagångssätt. Metoden möjliggör att 

mäta det oförväntade resultatets påverkan på aktiekursen vid publiceringen av 

kvartalsrapporten samt även följa aktiekursens utveckling efter kvartalsrapporten. Samtidigt 

gör metoden det möjligt att upprätthålla en objektiv bild till förändringen av aktiekursen 

(MacKinlay, 1997).  

 

Nedan kommer vi att beskriva eventstudiens uppbyggnad. Inledningsvis kommer vi definiera 

händelsen, identifiera eventfönstret och beskriva estimeringsperioden.   Därefter kommer den 

normala avkastningen, avvikelseavkastningen, den genomsnittliga avvikelseavkastningen, den 

kumulativa avvikelseavkastningen samt den genomsnittliga kumulativa 

avvikelseavkastningen att beräknas.  

3.4.1 Definition av händelse samt val av eventfönster 
Enligt MacKinlay (1997) är de inledande stegen i en eventstudie att definiera den aktuella 

händelsen som ligger till grund för undersökningen och identifiera under vilken period 

aktiekursen för bolagen som är involverade i händelsen ska analyseras. Perioden där 
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aktiekursen undersöks benämns eventfönster. Vidare är det vanligt att eventfönstret, om det är 

av intresse för studien, är längre än dagen då exempelvis kvartalsrapporten publiceras. I denna 

studie kommer ett längre eventfönster vara intressant eftersom studien även har avsikt att 

undersöka huruvida aktier i bolag vars oförväntade resultat tenderar att uppvisa PEAD efter 

publiceringen av kvartalsrapporten. MacKinlay (1997) menar även att perioden före 

publiceringen av kvartalsrapporten kan vara av intresse för att undersöka eventuellt 

informationsläckage innan bolaget har publicerat kvartalsrapporten. Med bakgrund av detta 

kommer studien att ha ett eventfönster som börjar 10 handelsdagar innan (-10) publiceringen 

av bolaget kvartalsrapport. Eventfönstret sträcker sig till 30 (+30) respektive 60 (+60) 

handelsdagar efter publiceringen av kvartalsrapporten. Eventdagen kommer i denna studie att 

utgöras av dag 0 och 1 för att även inkludera kvartalsrapporter som publiceras efter börsens 

stängning. En illustration över eventfönstret och eventdagen kan ses nedan i figur 2. 

Setterberg (2011) undersöker inledningsvis en period på sex månader efter publiceringen av 

kvartalsrapporten, men kan inte statistiskt säkerställa PEAD förrän perioden förlängs till tolv 

månader. Denna studie kommer till skillnad från Setterberg att undersöka perioden upp till 60 

handelsdagar, då Bernard & Thomas (1989) finner att den största avvikelseavkastningen 

erhålls under den perioden. Tidigare studier i Finland uppvisar PEAD under 10 handelsdagar 

samt 30 handelsdagar efter att bolaget har publicerat sitt resultat (Booth et al., 1996; Booth et 

al., 2010). Därför kommer även en kortare period på 30 handelsdagar att undersökas för att 

undersöka om ett liknande resultat kan finnas i Sverige. 

3.4.2 Estimeringsperiod 
För att undersöka den normala variansen i aktiens pris om inte bolaget publicerat det 

oförväntade resultatet används en estimeringsperiod, vilket innebär att en period innan 

eventfönstret används för att beräkna aktiens normala varians (MacKinlay, 1997). Variansen 

kommer användas till att genomföra hypotesprövningen. Studiens estimeringsperiod uppgår 

till 120 handelsdagar och illustreras i figur 2. 
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Figur 2  
Tidslinje för eventstudien 
Figuren illustrerar att estimeringsperioden startar 130 handelsdagar innan eventdagen och slutar 10 handelsdagar 
innan eventdagen. Studiens eventdag, det vill säga tiden då bolagen släpper sin kvartalsrapport är dag 0 till 1. 
Eventfönstrets första dag börjar 10 handelsdagar innan och avslutas 30 respektive 60 handelsdagar efter denna 
dag.   
 

 

3.4.3 Den normala avkastningen 
För att beräkna bolagets avvikelseavkastning i eventstudien fastställs först den normala 

avkastningen. Det finns olika metoder för att beräkna den normala avkastningen. I denna 

studie kommer den marknadsanpassade modellen att användas, vilket är en enklare modell 

som förutsätter att den normala avkastningen är densamma som marknadens avkastning under 

samma period. Anledningen till att den marknadsanpassade modellen används och inte OLS 

marknadsmodellen, vilken beräknar den normala avkastningen med hänsyn till bolagets 

systematiska och osystematiska risk, är att den har likartad förmåga att mäta den normala 

avkastningen. (Brown & Warner, 1985)  

3.4.4 Beräkning av avvikelseavkastning (AR) 
För att beräkna avvikelseavkastningen i eventfönstret subtraheras avkastningen för 

marknadsportföljen från den enskilda aktiens avkastning (Brown & Warner, 1985). 

Marknadsportföljen samt den enskilda aktien är justerad för utdelningar. Beräkning illustreras 

i nedanstående formel: 

 

!"!" = !!" − !!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2) 
 
ARit = Avvikelseavkastning för aktie i period t 

Rit = Faktisk avkastning för aktie i period t 

Rmt = Avkastning för marknadsportföljen m period t 
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3.4.5 Beräkning av genomsnittlig avvikelseavkastning (AAR) 
När avvikelseavkastningen har beräknats, räknas den genomsnittliga avvikelseavkastningen 

(AAR) ut för alla observationer under respektive dag i eventfönstret (MacKinlay, 1997).  

Nedan illustreras formeln: 

 

!!!"! =
1
! !"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3

!

!!!
 

 
AARt = Genomsnittlig avvikelseavkastning period t 

N = Antal observationer 

ARit = Avvikelseavkastning för aktie i period t 

3.4.6 Beräkning av kumulativ avvikelseavkastning (CAR)  
Efter att den genomsnittliga avvikelseavkastningen har beräknats kommer informationen 

användas för att beräkna den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen (MacKinlay, 

1997). Nedan illustreras formeln: 

 

!"#! !!,!! = !"!"
!!

!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4  

 
CARi (t1,t2) = Kumulativ avvikelseavkastning för aktie i från dag t1 till dag t2 i eventfönstret 

ARit = Avvikelseavkastning för aktie i period t 

3.4.7 Beräkning av genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning (ACAR) 
Genom att summera den genomsnittliga avvikelseavkastningen för dagarna i eventfönstret 

som undersöks räknas den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen ut för 

observationerna i eventfönstret (MacKinlay, 1997). Nedan illustreras formeln: 

 

!"!# !!,!! = !!"!
!!

!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5  

 
ACAR(t1,t2) = Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastningen från dag t1 till dag t2 i 

eventfönstret 

AARt = Genomsnittlig avvikelseavkastning period t  
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3.4.8 Beräkning av signifikans 
För att beräkna om den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen är statistiskt skild 

från noll beräknas t-värdet för den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för varje 

period i eventfönstret. Det inledande steget är att beräkna variansen för varje enskilt bolag 

(MacKinlay, 1997). Detta beräknas utifrån estimeringsperioden på 130 (-130) dagar innan till 

10 (-10) dagar innan eventdagen. Beräkning illustreras i nedanstående formel: 

 

!"#(!!"!) =
1
!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6

!

!!!
 

 

Var(AARt) = Den genomsnittliga variansen i avvikelseavkastningen för period t 

N = Antal observationer 

!!! = Variansen i avvikelseavkastningen för den enskilda aktien under estimeringsperioden 

 
Nästa steg i beräkningen är att beräkna variansen för den genomsnittliga kumulativa 

avvikelseavkastningen från dag t1 till dag t2 (MacKinlay, 1997). Formeln illustreras nedan: 

 

!"#! !"# !!,!! = !"#(!!"!)
!!

!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(7) 

 

Var(CAR(t1,t2) = Variansen i den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen från dag 

t1 till dag t2.  

Var(AARt) = Den genomsnittliga variansen i avvikelseavkastningen för period t 
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Slutligen beräknas t-värdet för att testa om den genomsnittliga kumulativa 

avvikelseavkastningen under perioden t1 till t2 är signifikant skilt från noll (MacKinlay, 1997). 

Nedan illustreras beräkningen: 

 

! = !"!# !!,!!
!"#(!"# !!,!! )!/!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(8)!!!!!!!!!!! 

 
ACAR(t1,t2) = Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastningen från dag t1 till dag t2 i 

eventfönstret 

Var(CAR(t1,t2) = Variansen i den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen från dag 

t1 till dag t2. 

3.5 Hypotesprövning 
Studiens tre första hypoteser bygger på att bolagen, vars redovisade resultat avviker från 

analytikers förväntningar uppvisar en avvikelseavkastning perioden innan, på dagen samt 

efter att bolagens resultat har publicerats. Studiens fjärde hypotes bygger på att 

avvikelseavkastningen under den finansiella marknadens nedgångsfas, 2007-2008, avviker 

från perioden innan och perioden efter. Perioden innan har avgränsats till 2004-2006 och 

perioden efter till 2009-2010. För att testa studiens hypoteser beräknas den genomsnittliga 

kumulativa avvikelseavkastningen för tre intervall i eventfönstret. Vidare görs ett dubbelsidigt 

t-test för att undersöka om statistisk signifikans kan säkerställas i den genomsnittliga 

kumulativa avvikelseavkastningen.  

 

För att statistiskt kunna säkerställa att det uppvisas en avvikelseavkastning före publiceringen 

av kvartalsrapporten, studiens första hypotes, räknas den genomsnittliga kumulativa 

avvikelseavkastningen ut från tio dagar innan till och med en dag innan publiceringen av 

kvartalsrapporten (-10 till -1). För att säkerställa den andra hypotesen, om det uppvisas en 

avvikelseavkastning dagen då kvartalsrapporten publiceras, beräknas den genomsnittliga 

kumulativa avvikelseavkastningen för publiceringsdagen samt dagen efter publiceringsdagen 

(0; +1). Hypotes 3a och 3b bygger på att bolagen som publicerar störst positivt oförväntat 

resultat uppvisar en överavkastning och bolagen som publicerar störst negativt oförväntat 

resultat uppvisar en underavkastning även efter publiceringen av kvartalsrapporten. 

Hypoteserna testas genom att den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen beräknas 

från 2 dagar efter till 30 respektive 60 dagar efter publiceringen av kvartalsrapporten (+2; +30 

och +2; +60).   
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Den fjärde hypotesen, om perioden 2007-2008 avviker från perioden 2004-2006 och perioden 

2009-2010 testas genom att den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen först 

beräknas för bolagen inom respektive period och intervall i eventfönstret. Därefter beräknas 

den differensen för den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen mellan de olika 

perioderna ut. Slutligen görs ett t-test för att beräkna om differensen i den genomsnittliga 

avvikelseavkastningen avviker mellan perioderna. 
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4. Empiriskt resultat 
I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds med 

beskrivande statistik för hela tidsperioden, 2004-2010. Därefter följer en redogörelse för den 

genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen perioden innan, på dagen samt efter att 

bolagens kvartalsrapport har publicerat. Vidare presenteras resultatet för hur den 

genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen skiljer sig mellan perioden 2007-2008 i 

jämförelse med perioderna 2004-2006 och 2009-2010.  

4.1 Beskrivande statistik för hela perioden 
I tabell 3 presenteras beskrivande statistik över studiens resultat för år 2004-2010. Resultatet 

visar den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för den decil av bolag med störst 

positivt oförväntat resultat och den decil av bolag med störst negativt oförväntat resultat. 

Utifrån tabell 3 går det utläsa att bolagen uppvisar en genomsnittlig kumulativ 

avvikelseavkastning som är skild från noll perioden innan (-10; -1) och på dagen (0; +1) 

bolagen publicerar sina kvartalsrapporter. I perioden efter (+2; +30) uppvisar endast bolagen 

som redovisat ett negativt oförväntat resultat en genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning 

som är skild från noll. 

 
Tabell 3 
Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning kring publiceringen av kvartalsrapporten 
Tabellen beskriver studiens resultat för perioden 2004-2010. Pos är den decil av bolag som redovisar ett positivt 
oförväntat resultat i jämförelse med förväntningarna. Neg är den decil av bolag som redovisar ett negativt 
oförväntat resultat i jämförelse med analytikers förväntningar. Exempelvis beskriver (-10; -1) att perioden 
sträcker sig från 10 dagar innan kvartalsrapporten publiceras till 1 dag innan kvartalsrapporten publiceras. ACAR 
är den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen. T-testet undersöker huruvida resultatet uppvisar 
statistisk signifikans. 
 
Beskrivande!statistik!2004?2010! !! !! !! !! !! !!

Eventfönster! (?10;!?1)! !! (0;!+1)! !! (+2;!+30)! !! (+2;!+60)! !!

Pos$
! ! ! ! ! ! ! ! !ACAR!

!

0,85!%! *! 2,70!%! ***! 0,27!%!

!

?0,20!%!

!t?test!

!

1,74!

!

12,38!

!

0,32!

!

?0,17!

!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !Neg$
! ! ! ! ! ! ! ! !ACAR!

!

?1,12!%! **! ?3,48!%! ***! ?1,88!%! **! ?1,77!%!

!t?test! !! ?1,99! !! ?13,78! !! ?1,96! !! ?1,29! !!

 
*** Indikerar statistisk signifikans på 1 % -nivån 
** Indikerar statistisk signifikans på 5 % -nivån 
* Indikerar statistisk signifikans på 10 % -nivån 
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4.2 Resultat för perioden för hela perioden 

Nedan i figur 3 illustreras den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för perioden 

2004-2010. Inledningsvis kommer resultatet innan bolaget publicerar sin rapport att 

presenteras. Detta följs av resultatet från rapportdagen och avslutningsvis presenteras 

resultatet huruvida PEAD existerar efter att bolaget har publicerat kvartalsrapporten. 

 
Figur 3 
Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning kring publiceringen av kvartalsrapporten perioden  
2004-2010 
Den blåa linjen illustrerar den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för den decil av bolag som 
redovisat störst positivt oförväntat resultat. Den röda linjen illustrerar den genomsnittliga kumulativa 
avvikelseavkastningen för den decil av bolag som redovisat störst negativt oförväntat resultat.  
  

 

4.2.1 Rapportdagen  
Studiens inledande hypotes grundar sig i att bolagen uppvisar en avvikelseavkastning på 

publiceringsdagen av kvartalsrapporten (0; +1). Bolagen som redovisar ett positivt oförväntat 

resultat uppvisar en genomsnittlig överavkastning på 2,70 % (t-värde = 12,38) och bolagen 

som redovisar ett negativt oförväntat resultat uppvisar en genomsnittlig underavkastning på  

-3,48 % (t-värde = 13,78). Den genomsnittliga avvikelseavkastningen indikerar följaktligen 

att resultatet är starkt signifikant skilt från noll på 1 %-nivån. Resultatet bekräftar därmed 

hypotesen om att bolagen som redovisar störst positivt respektive störst negativt oförväntat 

resultat uppvisar en avvikelseavkastning på dagen då kvartalsrapporten publiceras.  

 

I enlighet med tidigare forskning finner vi att bolagen med störst positivt respektive störst 

negativt oförväntat resultat uppvisar en avvikelseavkastning då kvartalsrapporten publiceras. 
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Beaver (1968) visar att aktiepriset tenderar att variera allra mest under rapportveckan och mer 

precist analyserar Myring (2006) hur aktiepriset reagerar när ett bolags förväntade resultat 

inte är i linje med det faktiska resultatet. Myring visar att i linje med denna studies resultat 

justeras aktiepriset när det faktiska resultatet avviker från det förväntade resultatet. Vidare 

undersöker Louhichi (2008) den franska marknaden och även den studien dokumenterar i 

enlighet med denna studie en signifikant avvikelseavkastning på publiceringsdagen.  

4.2.2 Innan publicering av kvartalsrapport 
Studiens andra hypotes bygger på att bolagen uppvisar en avvikelseavkastning innan 

kvartalsrapporten har publicerats (-10; -1). För bolagen som redovisar ett positivt oförväntat 

resultat uppgår den genomsnittliga överavkastningen till 0,85 % (t-värde = 1,74) och för 

bolagen som redovisar ett negativt oförväntat resultat uppgår den genomsnittliga 

underavkastningen till -1,12 % (t-värde = -1,99). Resultatet indikerar att bolagen som 

redovisar ett positivt oförväntat resultat uppvisar en överavkastning innan kvartalsrapporten 

publiceras. Resultatet är statistiskt signifikant på 10 %-nivån. Vidare indikerar resultatet att 

bolagen som redovisar ett negativt oförväntat resultat uppvisar en underavkastning, vilket är 

signifikant skilt från noll på 5 %-nivån. Resultatet bekräftar således hypotesen om att 

resultatinformationen når marknaden innan bolaget publicerar sin rapport.  

 

Resultat är i linje med tidigare liknande studier på området. Beaver (1968) visar att 

förändringarna i aktiekursen i bolags aktier är onormalt höga veckan innan bolaget publicerar 

sitt bokslut. Ytterligare studier av Foster et al (1984) och Bernard & Thomas (1989) 

undersöker prisförändringarna 60 handelsdagar innan bolaget publicerar sin kvartalsrapport 

och finner att decilerna av bolag som redovisar störst oförväntat resultat uppvisar en statistisk 

säkerställd avvikelseavkastning perioden innan kvartalsrapporten publicerats. I tillägg till 

detta finner Kallunki (1996), i enlighet med denna studies resultat, att bolag som publicerar ett 

oförväntat resultat uppvisar en statistiskt säkerställd avvikelseavkastning 10 dagar innan 

kvartalsrapporten publiceras.  

4.2.3 Efter publicering kvartalsrapport - PEAD 
Studiens tredje hypotes bygger på att den decil av bolagen med störst positivt respektive störst 

negativt oförväntat resultat i förhållande till analytikernas förväntningar uppvisar en 

avvikelseavkastning även perioden efter att bolagens kvartalsrapport har publicerats. Hypotes 

3a undersöker handelsdag 2 till 30 och hypotes 3b undersöker handelsdag 2 till 60. Resultatet 

visar att bolagen med störst positivt oförväntat resultat visar en genomsnittlig överavkastning 
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på 0,27 % (t-värde = 0,32) handelsdag 2 till 30 och en underavkastning på -0,20 % (t-värde = 

0,17) handelsdag 2 till 60. Resultaten är inte signifikant skilda från noll. Fortsättningsvis visar 

resultatet att bolagen med störst negativt oförväntat resultat uppvisar en underavkastning på -

1,9 % (t-värde = 1,96) handelsdag 2 till 30. Denna underavkastning kan styrkas på 5 %-nivån. 

Resultatet visar dessutom att bolagen med störst negativt oförväntat resultat under handelsdag 

2 till 60 uppvisar en underavkastning på -1,8 % (t-värde = 1,29), vilket indikerar på en 

underavkastning även under 60 handelsdagar efter publiceringen. Resultatet är dock inte 

statistiskt signifikant skilt från noll. 

 

Studiens resultat uppvisar viss skillnad gentemot tidigare forskning angående förekomsten av 

avvikelseavkastning perioden efter att bolagen har publicerat sina kvartalsrapporter. I likhet 

med Booth et al. (2010) uppvisar studiens resultat underavkastning under 30 handelsdagar 

efter att bolagen publicerat ett negativt oförväntat resultat. Dock finner resultatet inte, i 

motsats till Booth et al (2010), att bolagen som redovisar ett positivt oförväntat resultat 

uppvisar överavkastning under 30 handelsdagar efter att bolagen har publicerat 

kvartalsrapporten. I motsats till Foster et al (1984) och Bernard & Thomas (1989) visar 

studien inte att bolagen som redovisar högst respektive lägst oförväntat resultat uppvisar 

avvikelseavkastning under 60 handelsdagar efter publiceringen av kvartalsrapporten. 

Setterberg (2011) uppger att avvikelseavkastningen var procentuellt större för bolag som 

publicerat ett positivt oförväntat resultat jämfört med avvikelseavkastningen för bolag som 

publicerat ett negativt oförväntat resultat. Denna studie kan endast statistiskt säkerställa att 

bolagen med störst negativt oförväntat resultat uppvisar avvikelseavkastning under 30 

handelsdagar efter kvartalsrapporten har publicerats.  

4.3 Beskrivande statistik indelat i 2004-2006, 2007-2008 och 2009-2010 
I tabell 4 presenteras beskrivande statistik över studiens resultat vid jämförelse av PEAD 

mellan perioden 2007-2008 och perioderna 2004-2006 och 2009-2010. Vidare redogörs det 

för differensen i den genomsnittliga avvikelseavkastningen för bolagen mellan perioderna.  

Resultatet visar att differensen i den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen är 

statistiskt skild från noll handelsdag 2 till 60 (+2; +60) för bolagen som har redovisat ett 

positivt oförväntat resultat perioden 2007-2008 vid jämförelse med perioden 2004-2006 och 

2009-2010. 
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Tabell 4 
Differensen mellan periodernas genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastning efter publiceringen av 
kvartalsrapporten 
I tabellen redogör Pos för den decil av bolagen som har redovisat störst positivt oförväntat resultat och Neg för 
den decil av bolagen som har redovisat störst negativt oförväntat resultat. Differens presenterar differensen i den 
genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för 2004-2006 och 2007-2008 samt 2007-2008 och 2009-
2010. Vidare visar t-testet vilka differenser i den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen som uppvisar 
statistisk signifikans. 
!! !! !! !! !! !!

! !

Eventfönster! !! !! !!

Tidsperiod! !! (+2;!+30)! !! (+2;!+60)! !!

Pos$
! ! ! ! !2007?2008! 0,07!%!

!

?2,09!%!

!2004?2006! 0,66!%!

!

0,85!%!

!Differens!

!

?0,59!%!

!

?2,94!%! ***!

t?test!

!

?0,82!

!

?2,89!

!

! ! ! ! ! !Neg$
! ! ! ! !2007?2008! ?1,76!%!

!

?0,31!%!

!2004?2006! ?1,53!%!

!

?1,62!%!

!Differens!

!

?0,22!%!

!

1,31!%!

!t?test!

!

?0,27!

!

1,11!

!

! ! ! ! ! !Pos$
! ! ! ! !2007?2008! 0,07!%!

!

?2,09!%!

!2009?2010! 0,10!%!

!

0,54!%!

!Differens!

!

?0,03!%!

!

?2,63!%! *!

t?test!

!

?0,02!

!

?1,72!

!

! ! ! ! ! !Neg$
! ! ! ! !2007?2008! ?1,76!%!

!

?0,31!%!

!2009?2010! ?2,29!%!

!

?3,17!%!

!Differens!

!

0,53!%!

!

2,87!%!

!t?test! !! 0,42! !! 1,58! !!

 
*** Indikerar statistisk signifikans på 1 %-nivån 
** Indikerar statistisk signifikans på 5 %-nivån 
* Indikerar statistisk signifikans på 10 %-nivån 

4.4 Resultat indelat i 2004-2006, 2007-2008 och 2009-2010 
Nedan i figur 4 illustreras den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för 

perioderna 2004-2006, 2007-2008 och 2009-2010. Vidare presenteras differensen i den 

genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen mellan 2007-2008 och 2004-2006. Därefter 

presenteras differensen i den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen mellan 2007-

2008 och 2009-2010. 
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Figur 4 
Den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för de olika perioderna 
ACAR beskriver den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen. De blåa linjerna visar bolag som 
redovisat störst positivt oförväntat resultat. De röda linjerna visar bolagen som redovisat störst negativt 
oförväntat resultat. Exempelvis illustrerar PEAD Pos 07-08 den genomsnittliga avvikelseavkastningen för den 
decil av bolagen som har redovisat störst positivt oförväntat resultat perioden 2007-2008.  
 

 

4.4.1 Efter publicering kvartalsrapport – PEAD 2004-2006 & 2007-2008 
För perioden 2004-2006 och 2007-2008 visar resultatet att differensen i den genomsnittliga 

kumulativa avvikelseavkastningen mellan perioderna för bolagen som publicerat ett positivt 

oförväntat resultat uppgår till 0,59 % (t-värde = -0,82) under handelsdag 2 till 30. Under 

handelsdag 2 till 60 visar resultatet att differensen i den genomsnittliga kumulativa 

avvikelseavkastningen uppgår till 2,94 % (t-värde = -2,89). Det innebär att differensen i den 

genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen handelsdag 2 till 30 inte är statistiskt 

signifikant, medan skillnaden handelsdag 2 till 60 är signifikant skilt från noll på 1 %-nivån.  

 

Vidare visar resultatet att differensen i den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen 

mellan perioderna för bolagen som publicerat negativt oförväntat resultat uppgår till 0,22 % 

(t-värde = -0,27) under handelsdag 2 till 30 och för perioden dag 2 till 60 till 1,31 % (t-värde 

= 1,11). Därmed visar resultatet att differensen i den genomsnittliga kumulativa 

avvikelseavkastningen inte är signifikant skild från noll under någon av de två perioderna 

efter att bolagen har publicerat kvartalsrapporterna.  
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4.4.2  Efter publicering kvartalsrapport – PEAD 2007-2008 & 2009-2010 
För perioden 2007-2008 och 2009-2010 visar resultatet att differensen i den genomsnittliga 

kumulativa avvikelseavkastningen mellan perioderna för bolagen som redovisar ett positivt 

oförväntat resultat uppgår till 0,03 % (t-värde = -0,02) under handelsdag 2 till 30. Differensen 

representerar dock inte någon statistisk signifikans skild från noll. Under handelsdag 2 till 60 

visar resultatet att differensen i den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen uppgår 

till 2,63 % (t-värde = -1,72), vilket är signifikant skilt från noll på 10 %-nivån.  

 

Resultatet visar vidare att differensen i den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen 

för bolagen som redovisat ett negativt oförväntat resultat uppgår till 0,53% (t-värde = 0,42)  

under handelsdag 2 till 30 och för handelsdag 2 till 60 till 2,87 % (t-värde = 1,58). Resultatet 

innebär att differensen i den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen inte är 

signifikant skild från noll under någon av de två perioderna efter att bolaget har publicerat 

kvartalsrapporten.  

4.4.3 Differensen i PEAD - jämförelse med tidigare studier 
I tabell 6 presenteras analytikernas genomsnittliga avvikelse från bolagets faktiska resultat. 

Tabellen visar att under perioden 2004-2006, 2007-2008 och 2009-2010 uppgår den 

genomsnittliga avvikelsen från det faktiska resultatet, för den decil bolagen som redovisat 

störst positivt oförväntat resultat, till 329 %, 308 % och 307 %. För den decil av bolagen som 

redovisat störst negativt oförväntat resultat uppgår den genomsnittliga avvikelsen från det 

faktiska resultatet till -223 %, -510 % och -734 %.   

 
Tabell 5 
Analytikernas genomsnittliga avvikelse från bolagets faktiska resultat  
Procentsatsen illustrerar analytikernas genomsnittliga avvikelse från bolagets faktiska resultat. Exempelvis 
illustrerar tabellen att under perioden 2004-2006 uppgår analytikernas genomsnittliga avvikelse från det faktiska 
resultatet, för den decil av bolagen som redovisat störst positivt oförväntat resultat, till 329 %. 

!

!! !!

Period! Positivt!oförväntat!resultat! Negativt!oförväntat!resultat!

2004?2006! 329!%! ?223!%!

2007?2008! 308!%! ?510!%!

2009?2010! 307!%! ?734!%!

Hela!perioden! 315!%! ?501!%!

 

I motsats till Dongcheol & Myungsun (2003) visar resultatet vid jämförelse mellan perioden 

2007-2008 och perioderna 2004-2006 och 2009-2010 att PEAD inte tenderar att bero på 

storleken på avvikelsen från bolagens faktiska resultat. Perioderna 2004-2006, 2007-2008 och 
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2009-2010 uppvisar en liknande genomsnittlig avvikelse från bolagens faktiska resultat för 

bolagen som publicerar störst oförväntat positivt resultat. Vid jämförelse i differensen mellan 

den genomsnittliga avvikelseavkastningen mellan period 2007-2008 och perioderna 2004-

2006 och 2009-2010 visar resultatet en statistiskt säkerställd skillnad i PEAD under 

handelsdag 2 till 60. Analytikernas genomsnittliga avvikelse från det faktiska resultatet 

varierar i större grad för bolagen som redovisat störst negativt resultat, men där uppvisas 

ingen statistiskt signifikant skillnad i den genomsnittliga differensen. Resultatet från denna 

studie indikerar att PEAD skiljer sig mellan perioderna för bolagens som publicerat ett 

oförväntat positivt resultat vilket i likhet med Basu et al. (2008) tyder på att investerare 

påvisar större tendenser till ett avvikande beteende under perioder då den finansiella 

marknaden påvisar en högre osäkerhet. 
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5. Konklusion 
I kapitlet presenteras studiens slutsats och en diskussion kring studiens tillförlitlighet. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.  

5.1 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka om bolagen som redovisar ett oförväntat resultat jämfört 

med analytikers förväntningar uppvisar en avvikelseavkastning under en period på 30 

respektive 60 handelsdagar efter publiceringen av bolagets kvartalsrapport. Vidare undersökte 

studien dessutom avvikelseavkastningen perioden innan samt dagen då bolaget publicerar sitt 

resultat. Slutligen undersökte studien om PEAD tenderar att avvika under den finansiella 

marknadens nedgångsfas 2007-2008 i jämförelse med 2004-2006 och 2009-2010. Studiens 

undersökning byggde på data från svenska börsnoterade bolag under perioden 2004-2010. En 

eventstudie användes för att undersöka om avvikelseavkastning kan påvisas i perioden innan, 

på dagen samt efter att bolaget har publicerat sin kvartalsrapport.  

 

I enlighet med Booth et al. (2010) visar studiens resultat att bolagen som redovisar ett negativt 

oförväntat resultat uppvisar en statistiskt säkerställd underavkastning upp till 30 handelsdagar 

efter att kvartalsrapporterna har publicerats. Detta resultat går emot den halvstarka formen av 

marknadseffektivitet där aktiepriset reflekteras av omedelbara prisförändringar när ny 

information blir tillgänglig. I motsats till Foster et al. (1984) och Bernard & Thomas (1989) 

finner dock inte studien att bolagen som redovisar ett negativt oförväntat resultat uppvisar en 

statistiskt säkerställd underavkastning upp till 60 handelsdagar efter att kvartalsrapporterna 

har publicerats. Vidare visar resultatet att det inte går att statistiskt säkerställa att bolagen som 

redovisar ett positivt oförväntat resultat uppvisar en överavkastning perioden efter att 

kvartalsrapporten har publicerats (2 till 30 och 2 till 60). Även detta resultat skiljer sig således 

från tidigare studier av Foster et al. (1984), Bernard & Thomas (1989) och Booth et al. 

(2010), vilka har hittat en överavkastning för bolagen som har redovisat ett positivt oförväntat 

resultat.  

 

Resultatet i undersökningen bekräftar att bolagen uppvisar en signifikant avvikelseavkastning 

innan och på dagen som kvartalsrapporten publiceras. I studien finns därmed indikationer på 

att information når marknaden innan den publiceras i form av en kvartalsrapport. Detta då 

både bolagen som redovisar ett positivt oförväntat och ett negativt oförväntat resultat visar på 

en signifikant avvikelseavkastning perioden innan kvartalsrapporten publiceras. Resultatet är i 
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linje med den avvikelseavkastning Kallunki (1996) säkerställer under perioden innan 

kvartalsrapporten publiceras och de onormalt stora prisförändringarna i aktien Beaver (1968) 

finner veckan innan en rapport offentliggörs. Resultatet gällande informationsläckage redan 

innan kvartalsrapporten publiceras är intressant då det kan tyda på att aktiemarknaden i viss 

utsträckning reflekterar privat information som inte är offentlig. Att det sker en signifikant 

avvikelseavkastning på dagen som kvartalsrapporten publiceras går i linje med Fama (1970) 

och den halvstarka formen av markandeseffektivitet där aktiepriset reflekteras av omedelbara 

prisförändringar då ny information blir tillgänglig.  

 

Vid jämförelsen mellan perioden 2004-2006 och 2007-2008 samt perioden 2007-2008 och 

2009-2010 visar resultatet att differensen i den genomsnittliga avvikelseavkastningen för 

bolagen skiljer sig mellan de bolag som uppvisar ett positivt oförväntat resultat under 

handelsdag 2 till 60. I likhet med Basu et al. (2008) skulle resultatet kunna förklaras av att 

investerare i högre grad uppvisar ett irrationellt beteende när den finansiella marknaden är 

osäker. 

5.2 Studiens tillförlitlighet 
För att besvara studiens syfte har sekundärdata hämtats från databasen Thomson Reuters 

Datastream och från Mattias Hambergs databas. Enligt Saunders et al. (2007, s. 259-262) är 

det viktigt att de data som ligger till grund för studien är trovärdig och tillförlitlig. Från 

Thomson Reuters Datastream, vilket är en välkänd databas, hämtades aktieavkastning och 

aktieindex. Vidare hämtades analytikers prognoser på bolagens resultat, bolagens faktiska 

resultat samt kvartalsrapporternas publiceringsdatum från Mattias Hambergs databas, vilken 

även den anses pålitlig. Studiens data innefattar år 2004-2010, vilket innebär att studiens 

undersökningsperiod på sju år inkluderar två år (2007-2008) som kan anses extrema på den 

finansiella marknaden. Detta bekräftas i figur 4 där den genomsnittliga kumulativa 

avvikelseavkastningen skiljer sig åt för bolagen som redovisat ett oförväntat positivt resultat 

2007-2008. I tillägg är antalet bolag under de tidiga åren 2004-2006 färre än under de 

efterföljande åren vilket också kan ha påverkat studiens resultat. Dessutom skedde ett stort 

bortfall från studiens ursprungliga data på grund av att analytikers förväntningar på bolagets 

förväntade resultat saknades. Enligt Saunders et al. (2007, s. 265-267) är det viktigt att en 

upprepning av studien ger samma resultat. Eftersom denna studie använder en kvantitativ 

metod, baserad på historisk marknadsdata, innebär det att en upprepning av studien med 

utgångspunkt från samma data ska ge samma resultat.  
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Vidare har studien använt sig av metoden eventstudie för att undersöka PEAD. Studiens 

eventfönsterperiod på 30 respektive 60 handelsdagar efter att kvartalsrapporterna publicerats 

är i likhet med tidigare studier inom området. Nackdelen med ett längre eventfönster är att 

andra händelser, utöver själva publiceringen av kvartalsrapporten, under samma period kan 

påverka studiens utfall (MacKinlay, 1997). För att minska risken att ytterligare händelser 

under eventfönstret ska ha påverkat studiens utfall har endast perioden mellan två 

kvartalsrapporter undersökts. Dessutom har utdelningsjusterad aktiekursutveckling använts 

för att undvika den kursförändring utdelningar medför.  

 

Vid beräkning av den normala avkastningen i studien har den marknadsanpassade modellen 

använts. Nackdelen med att använda den modellen och inte ta hänsyn till bolagets 

systematiska och osystematiska risk som görs i OLS marknadsmodellen är att den inneboende 

risken i marknaden samt den risk som är specifik för ett bolag eller en bransch bortses från 

(MacKinlay, 1997). Då studiens undersökningsperiod inkluderar år med osäkerheter på den 

finansiella marknaden kan marknadsrisken påverka resultatet och vilka bolag som hamnar i 

decilerna med störst positivt respektive störst negativt oförväntat resultat.  

5.3 Framtida forskning 

I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka PEAD på svenska aktier under en 

längre tidsperiod som inte på samma sätt kan tänkas påverkas av en nedgång på den 

finansiella marknaden. Eftersom denna studie inte gör någon indelning av bolagen på 

Stockholmsbörsen skulle det vara intressant att undersöka huruvida PEAD skiljer sig mellan 

stora och små bolag på den svenska marknaden. Det skulle även vara intressant att undersöka 

om det finns en skillnad mellan olika branscher och bakgrunden till varför vissa bolag oftare 

tenderar att uppvisa ett stort positivt eller stort negativt oförväntat resultat. Det vore även 

intressant att försöka undersöka de bakomliggande faktorerna till PEAD djupare på de 

marknader som funnit företeelsen. En intressant infallsvinkel skulle också kunna vara att 

jämföra om bolag, vilka bevakas av få analytiker, har en större tendens att uppvisa 

avvikelseavkastning en period efter att bolagens kvartalsrapporter har publicerats. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1  
Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning för perioden 2004-2006 
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Bilaga 2 
Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning för perioden 2007-2008 
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Bilaga 3  
Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning för perioden 2009-2010 
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Bilaga 4 
Komplett lista över vilka bolag som har ingått i varje kvartal  
 
Bolag 2004 Q1 

Decilen med högst oförväntat resultat: Partnertech, Capio, Electrolux, JM Bygg. 

Övriga bolag i kvartalet: Profilgruppen, Alfa Laval II, Beijer Alma, Ericsson, Skanska, Sandvik, Nobia, Atlas 
Copco, SSAB, Orc Software, Teliasonera, Scania, Carnegie III, Securitas, Micronic, Höganäs II, OMX, Nolato, 
IFS, Sapa, Billerud II, Hennes&Mauritz, WM-data, Tele2, Axfood, Assa Abloy, Telelogic, SCA, Haldex, MTG, 
Hiq International. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: NCC, Eniro, Cybercom, Sigma II. 

Bolag 2004 Q2 

Decilen med högst oförväntat resultat: Thalamus, Hiq International, SSAB, Telelogic, Teliasonera. 

Övriga bolag i kvartalet: NCC, Ericsson, Capio, Volvo, Nobia, MTG, Sapa, Saab, Sigma II, Atlas Copco, 
Höganäs II, Alfa Laval II, Securitas, Sandvik, Skanska, Swedish Match II, Tele2, Profilgruppen, Axfood, Assa 
Abloy, Orc Software, Boliden III, Hennes&Mauritz, Holmen II, Electrolux, SCA, Cybercom, Haldex, Carnegie 
III, Eniro, OMX, Micronic, JM Bygg, TV4. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Metro International, Glocalnet, Cision, IFS, Gambro II. 

Bolag 2004 Q3 

Decilen med högst oförväntat resultat: Eniro, Hiq International, Metro International, SSAB. 

Övriga bolag i kvartalet: Alfa Laval II, Thalamus, Holmen II, Teliasonera, Nolato, Capio, Switchcore, Atlas 
Copco, Assa Abloy, Tele2, Axfood, Hennes&Mauritz, Intrum Justitia, Electrolux, SCA, Höganäs II, Ericsson, 
Sandvik, Haldex, Beijer Alma, Securitas, OMX.  

Decilen med lägst oförväntat resultat: Gambro II, Volvo, Glocalnet, Cision. 

Bolag 2004 Q4 

Decilen med högst oförväntat resultat: Tele2, Capio, SSAB, Haldex. 

Övriga bolag i kvartalet: Electrolux, Scania, Volvo, HL Display, Intrum Justitia, Micronic, Hennes&Mauritz, 
Sandvik, Atlas Copco, Eniro, Axis, Gambro II, Assa Abloy, Höganäs II, Nolato, IBS, SCA, Holmen II, Axfood, 
Securitas, Teliasonera, Cybercom, Partnertech. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: MTG, Cision, Switchcore, OMX. 

Bolag 2005 Q1 

Decilen med högst oförväntat resultat: Bong Ljungdahl, Elanders, Micronic, IFS, Semcon, Hiq International. 

Övriga bolag i kvartalet: Ballingslöv, Intentia, Axfood, NCC, Munters, Broströms II, SSAB, Switchcore, OMX, 
Atlas Copco, Nolat , Ericsson, Seco Tools, Teliasonera, Volvo, Sandvik, Nobia, Orc Software, MTG, 
Hennes&Mauritz, Nibe, Hexagon II, Scania, Biotage, Getinge, Assa Abloy, Tele2, SKF, Trelleborg, Höganäs II, 
Securitas, SCA, SAS, Profilgruppen, Partnertech, Swedish Match II, Brinova, Castellum, Boliden III, Holmen II, 
Alfa Laval II, Eniro, Gambro II, Q-Med. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Sardus II, Capio, Sectra, New Wave Group, Gunnebo II, Glocalnet. 
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Bolag 2005 Q2 

Decilen med högst oförväntat resultat: IFS, Thalamus, Gunnebo II, Biotage, Hiq International, Broströms II, 
Biacore.  

Övriga bolag i kvartalet: Telelogic, IBS, Q-Med, Alfa Laval II, SAS, Semcon, SSAB, Readsoft, Volvo, 
Switchcore, Ericsson, Atlas Copco. Sandvik, Tele2, SKF, Hennes&Mauritz, Nolato, Holmen II, Capio, 
Trelleborg, Nobia, SCA, Elanders, Fagerhult II, Micronic, Rottneros, Seco Tools, Cardo III, Sardus II, Brinova, 
Intentia, Haldex, OMX, Axfood, Munters, Wallenstam, Eniro, Scania, Assa Abloy, Nibe, Securitas, New Wave 
Group, Glocalnet,  Boliden III, Höganäs II, Castellum, NCC, Cision. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Teliasonera, Bong Ljungdahl, Sectra, Ballingslöv, HL Display, Gambro II, 
Note. 

Bolag 2005 Q3 

Decilen med högst oförväntat resultat: Hexagon II, HL Display, Tele2, WM-data, Electrolux, OMX, Boliden III, 
MTG, Wallenstam, Carnegie III, Alfa Laval II, KMT, Teliasonera, Capio, Swedish Match II. 

Övriga bolag i kvartalet: Micronic, Axis, Sandvik, Biacore, Proffice, Lundin Petroleum, Nolato, Gunnebo 
Industrier, Trelleborg, Broströms II, Lindex, SKF, Holmen II, Hennes&Mauritz, Atlas Copco, Nibe, Peab, Seco 
Tools, Sardus II, Volvo, Svedbergs II, SSAB, Getinge, Securitas, Assa Abloy, Haldex, Bong Ljungdahl, 
Ericsson, SAS, Scania, Partnertech, Strålfors. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Cision, Eniro, Semcon, Pergo, Gambro II, SCA. 

Bolag 2005 Q4 

Decilen med högst oförväntat resultat: Kungsleden, Wallenstam, Hufvudstaden, Castellum, SAS, Pergo, Gambro 
II. 

Övriga bolag i kvartalet: Carnegie III, Broströms II, Boliden III, Holmen II, Saab, Haldex, Biacore, Electrolux, 
Alfa Laval II, Seco Tools, OMX, Swedish Match II, Capio, NCC, HL Display, Svedbergs II, KMT, Atlas Copco, 
Trelleborg, Ericsson, Eniro, Scania, Sandvik, Skanska, Nolato, Cardo III, MTG, Telelogic, SSAB, Nobia, 
Munters, Nobel Biocare, SCA, Axfood, Hennes&Mauritz, Getinge, Q-Med, SKF, Nibe, Securitas. Peab, Assa 
Abloy, Poolia, Micronic, Volvo, Teliasonera, Bong Ljungdahl, Nefab, Höganäs II, Tele2, IFS, Lundin 
Petroleum. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Sardus II, Metro International, Cision, Meda, Gunnebo II, Glocalnet, 
Hexagon II. 

Bolag 2006 Q1 

Decilen med högst oförväntat resultat: Meda, Peab, Electrolux, Q-Med, Metro International, Saab, Alfa Laval II. 

Övriga bolag i kvartalet: Cardo III, NCC, Sigma II, Nobia, Volvo, Holmen II, JM Bygg, Gunnebo II, Munters, 
SKF, OMX, Axfood, Lindex, Scania, MTG, SSAB, Clas Ohlson, Carnegie III, Sandvik, Hexagon II, Swedish 
Match II, Note, Vitrolife, Gunnebo Industrier, Höganäs II ,Semcon, Lundin Petroleum, Seco Tools, SCA, 
Brinova, Assa Abloy, Poolia, Nolato, Broströms II, Boliden III, Hennes&Mauritz, Ballingslöv, Atlas Copco, 
Haldex, Telelogic, Getinge, Teliasonera, AarhusKarlshamn, PA Resources, Tradedoubler, Eniro, Ericsson, 
Trelleborg, Bong Ljungdahl, Securitas, KMT, Catena II. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Tele2, Elanders, Rottneros, Skistar, Billerud II, Biotage, Cision. 
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Bolag 2006 Q2 

Decilen med högst oförväntat resultat: Q-Med, Wihlborgs II, Castellum, Meda, IBS, Lindex, Wallenstam, 
Biotage. 

Övriga bolag i kvartalet: Brinova, Cybercom, JM Bygg, Carnegie III, Tele2, Eniro, Swedish Match II, Hexagon 
II, Boliden III, Gunnebo Industrier, Alfa Laval II, Nolato, Teliasonera, Volvo, Hennes&Mauritz ,Catena II, 
Husqvarna, Note, SCA, Proffice, Cardo III, Sandvik, Tradedoubler, NCC, SKF, Ballingslöv, Hufvudstaden, 
Seco Tools, Getinge, Svedbergs II, Nibe, SAS, New Wave Group, Ericsson, MTG, Trelleborg, SSAB, Skanska, 
Axfood, Scania, Saab, Clas Ohlson, OMX, Assa Abloy, Pergo, Atlas Copco, Höganäs II, Holmen II, Hiq 
International, Anoto Group, Billerud II, Electrolux, Haldex, Peab,  IFS, Telelogic, KMT, Vitrolife, Mekonomen. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Broströms II, HL Display, Elanders, Securitas, PA Resources, Lundin 
Petroleum, Rottneros, Metro International. 

Bolag 2006 Q3 

Decilen med högst oförväntat resultat: Elanders,Sigma II, Metro International, Catena II, Sensys Traffic, MTG, 
Klövern II, Orc Software, Broströms II. 

Övriga bolag i kvartalet: Axis, Billerud II, Axfood, Vitrolife, Swedish Match II, Volvo, Tradedoubler, Eniro, 
OMX, PA Resources, Scania, Nefab, SCA, Alfa Laval II, Hiq International, Beijer Alma, Teliasonera, Ericsson, 
Sandvik, JM Bygg, Hennes&Mauritz, Intrum Justitia, Nibe, Fagerhult II, Höganäs II, Cybercom, Getinge, 
Brinova, Holmen II, Proffice, Seco Tools, Zodiak Television, Profilgruppen, SSAB, Castellum, Ballingslöv, 
Skanska, Elekta, Gunnebo Industrier, Nobia, SKF, Munters, Boliden III, Hexagon II, Nolato, Lindex, Q-Med, 
Kungsleden, Saab, Trelleborg, Haldex, Atlas Copco, New Wave Group, Electrolux, SAS, IBS, Telelogic, Meda, 
Assa Abloy, Securitas, Carnegie III, Tele2. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Semcon, Peab, IFS, Micronic, Kabe, Rottneros, KMT, Gunnebo II, Pergo. 

Bolag 2006 Q4 

Decilen med högst oförväntat resultat: IFS, Wihlborgs II, Brinova, Castellum, Micronic, Kabe, Catena II, Sigma 
II, Electrolux. 

Övriga bolag i kvartalet: Biovitrum, JM Bygg, Peab, Haldex, Hexagon II, Husqvarna, ,Carnegie III, Intrum 
Justitia, Saab, OMX, Elekta, Hufvudstaden, Höganäs II, IBS, Mekonomen, SKF, Beijer Alma, Note, Ericsson, 
NCC, Teliasonera, Hennes&Mauritz, Sandvik, Gunnebo Industrier, SSAB, Meda, Scania, Ballingslöv,  Nobia, 
MTG, SCA, Getinge, Nefab, Boliden III, Axfood, Lindex, Rottneros, Securitas Direct, Cardo III, Holmen II, 
Eniro, PA Resources, Orc Software, Alfa Laval II, HL Display, New Wave Group ,Nibe, Atlas Copco, Munters, 
Studsvik, Tradedoubler, Hiq International, Volvo, Cybercom, Pergo, Enea Data, Skanska, Zodiak Television, 
Nolato, AarhusKarlshamn, Lundin Petroleum, Elanders, Assa Abloy, Billerud II, Jeeves, Vitrolife, Broströms II.  

Decilen med lägst oförväntat resultat: Q-Med, Metro International, SAS, Semcon, Trelleborg, Gunnebo II, 
Tele2, Securitas, Cision. 

Bolag 2007 Q1 

Decilen med högst oförväntat resultat: Studsvik, Kungsleden, Catena II, Wallenstam, Gunnebo II, Boss Media, 
Klövern II, Vitrolife, Wihlborgs II. 

Övriga bolag i kvartalet: Electrolux, Metro International, Connecta II, Orc Software, Orexo, Securitas Systems, 
Volvo, Telelogic, Kabe, Hufvudstaden, Lindab II, Scania, Sandvik, Note, Castellum, HiQ International, SSAB, 
Broströms II, Mekonomen, Intrum Justitia, Eniro, Skanska, Munters, Cybercom, SAS, SKF, JM Bygg, Hexagon 
II, Securitas Direct, Husqvarna, Clas Ohlson, Elanders, Atlas Copco, Peab, Rottneros, Höganäs II, Fagerhult II, 
Midelfart Sonesson, Addtech, Billerud II, AarhusKarlshamn, Cision, HL Display, Axfood, Ericsson, 
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Hennes&Mauritz, Q-Med, SCA, TeliaSonera, Assa Abloy, Enea data, Holmen II, New Wave Group, Saab, 
Securitas, Nolato, Nobia, Alfa Laval II, Lundin Petroleum, MTG, Jeeves, Getinge, Swedish Match II, Sigma II, 
Zodiak Television. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Tradedoubler, Haldex, Boliden III, Carnegie III, Tele2, Micronic, NCC, 
IBS, Readsoft. 

Bolag 2007 Q2 

Decilen med högst oförväntat resultat: Biovitrum, Hufvudstaden, Kungsleden, Wallenstam, Castellum, Gant, 
Metro International, Broströms II, Neonet. 

Övriga bolag i kvartalet: PA Resources, IFS, JM Bygg, Alfa Laval II, Atlas Copco, NCC, Catena II, Nolato, 
Boliden III, Saab, Axis, Readsoft, Ballingslöv, Sandvik, Electrolux, Getinge, Hexagon II, Note, Boss Media, 
SCA, Lundin Petroleum, Meda, Husqvarna, HiQ International, Orexo, Securitas Direct, SKF, Diös II, Haldex, 
Cardo III, New Wave Group, Lindab II, BE Group, HL Display, Kabe, Swedish Match II, Scania, Höganäs II, 
Elanders, MTG, Svedbergs II, Intrum Justitia, Gunnebo II, OMX, Hennes&Mauritz, Assa Abloy, Axfood, 
Ericsson, Volvo, TeliaSonera, Holmen II, Clas Ohlson, Nobel Biocare, Telelogic, Securitas Systems, Trelleborg, 
SSAB, Tradedoubler, Nibe, Eniro, Munters, Peab, Partnertech, SAS, Cybercom.  

Decilen med lägst oförväntat resultat: Jeeves, Mekonomen, Studsvik, Carnegie III, Securitas, Billerud II, Tele2, 
Micronic, Sigma II. 

Bolag 2007 Q3 

Decilen med högst oförväntat resultat: Sensys Traffic, Wihlborgs II, Catena II, IBS, Kungsleden, Mekonomen, 
Alfa Laval II, Skanska, Tradedoubler, Vitrolife. 

Övriga bolag i kvartalet: PA Resources, Telelogic, OMX, Ballingslöv, Orc Software, Semcon, Electrolux, SCA, 
Nolato, Trelleborg, TeliaSonera, Cision, NCC, Addtech, New Wave Group, HL Display, MTG, Holmen II, 
Rejlers, Gant, Boss Media, Clas Ohlson ,Castellum, SKF, Haldex, Neonet, Hennes&Mauritz, Rottneros, Swedish 
Match II, Sweco II, Intrum Justitia, Zodiak Television, Peab, Meda, BE Group, Scania, Assa Abloy, Husqvarna, 
Poolia, Brinova, Beijer Alma, Hufvudstaden, Axfood, Q-Med, Atlas Copco, Sandvik, Nobia, Lundin Petroleum, 
Nibe, Seco Tools, Enea data, HiQ International, Note, Kappahl, Nobel Biocare, Getinge, Cardo III, Volvo, 
Eniro, Höganäs II, Gunnebo Industrier, Boliden III, Munters, Billerud II, Carnegie III, Proffice, Ericsson, 
Broströms II, Hakon Invest, Gunnebo II, Elekta, Partnertech. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Kabe, SAS, IFS, Micronic, Securitas, Digital Vision, Tele2, Biovitrum, 
Midelfart Sonesson, Readsoft. 

Bolag 2007 Q4 

Decilen med högst oförväntat resultat: Kungsleden, Wihlborgs II, Castellum, Klövern II, NCC, Enea data, Diös 
II, Carnegie III, Nolato, Proffice, Saab. 

Övriga bolag i kvartalet: Billerud II, Electrolux, OMX, Alfa Laval II, Mekonomen, Gant, SAS, HL Display, 
Swedish Match II, Zodiak Television, Elekta, Anoto Group, Poolia, Eniro, Kabe, Scania, Nobia, MTG, Peab, 
Telelogic, SCA, Addtech, Catena II, JM Bygg, Cision, Beijer Alma, TeliaSonera, Höganäs II, Getinge, Hexagon 
II, Rejlers, SKF, Lundin Petroleum, Intrum Justitia, Jeeves, Sweco II, Connecta II, Kappahl, Indutrade, Gunnebo 
Industrier, HiQ International, Vitrolife, Hennes&Mauritz, Brinova, Lindab II, Husqvarna, G&L Beijer, Skanska, 
Ångpanneföreningen, Note, Axfood, Midelfart Sonesson, Sensys Traffic, Readsoft, Assa Abloy, PA Resources, 
Cybercom, Tradedoubler, Munters, Volvo, Nibe, Securitas Systems, Ericsson, Axis, Boss Media, Orc Software, 
Ballingslöv, Sandvik, Holmen II, SSAB, Clas Ohlson, IFS, Hakon Invest, Atlas Copco, New Wave Group, 
Meda, Securitas Direct, Trelleborg, Gunnebo II, Opcon. 
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Decilen med lägst oförväntat resultat: Orexo, Boliden III, Partnertech, IBS, Securitas, Cardo III, Q-Med, Tele2, 
Micronic, Hemtex, Rottneros. 

Bolag 2008 Q1 

Decilen med högst oförväntat resultat: Sigma II, NCC, Proffice, Metro International, Boliden III, Brinova, Diös 
II, Lundin Petroleum, Tele2, Wallenstam. 

Övriga bolag i kvartalet: Micronic, Meda, Peab, Trelleborg, PA Resources, Alfa Laval II, Haldex, Höganäs II, 
Wihlborgs II, Biotage, Semcon, Q-Med, Cardo III, TeliaSonera, Nolato, Tradedoubler, Connecta II, Scania, 
Billerud II, Sweco II, Mekonomen, MTG, Beijer Alma, Husqvarna, , Atlas Copco, HiQ International, JM Bygg, 
SSAB, Indutrade, SKF, Hennes&Mauritz, Volvo, HL Display, Kappahl, Rottneros, Midelfart Sonesson, 
AarhusKarlshamn, Vitrolife, Intrum Justitia, Skanska, BE Group, Björn Borg, Readsoft, HMS Networks, 
Rejlers, Itab, Morphic Technologies, Securitas, Hufvudstaden, Nobia, Biovitrum, Axis, Axfood, Assa Abloy, 
Kabe, Hexagon II, Ericsson, Skistar, Sandvik, Swedish Match II, Holmen II, Catena II, Partnertech, Cybercom, 
SCA, Enea data, Clas Ohlson, Carnegie III, IBS, Munters, Nibe, Sensys Traffic, Eniro, Note,  Kungsleden. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Cision, Castellum, Elekta, Hakon Invest, Electrolux, IFS, SAS, Gunnebo 
II, Digital Vision, New Wave Group. 

Bolag 2008 Q2 

Decilen med högst oförväntat resultat: Partnertech, MTG, Rezidor, Höganäs II, Hakon Invest, Scania, Peab, 
Eniro, NCC, Brinova. 

Övriga bolag i kvartalet: Nolato, HL Display, Addtech, Atlas Copco, Cardo III, Ångpanneföreningen, Securitas, 
Swedish Match II, Volvo, Beijer Alma, SSAB, SKF, HMS Networks, Skistar, Cision, Vitrolife, Skanska, 
Rejlers, Itab, Axis, New Wave Group, Hexagon II, JM Bygg, BE Group, Midelfart Sonesson, Lundin Petroleum, 
Hennes&Mauritz, Alfa Laval II, TeliaSonera, Sandvik, Proffice, DGC, Assa Abloy, HiQ International, Nobia, 
Gunnebo II, Intrum Justitia, Axfood, Mekonomen, Kappahl, Saab, Haldex, Munters, SCA, Clas Ohlson, G&L 
Beijer, Getinge, Note, Husqvarna, Orc Software, Nibe, Elekta, Björn Borg, Carnegie III, Kungsleden, Sigma II, 
Trelleborg, Billerud II, Holmen II, Ericsson, Q-Med, Kabe, Biotage, Tradedoubler, Morphic Technologies, 
Digital Vision, Boliden III, Electrolux, Klövern II, Tele2,  RaySearch Laboratories, Anoto Group. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Catena II, IFS, Biovitrum, Sensys Traffic, Readsoft, Metro International, 
IBS, Hufvudstaden, SAS, Retail and Brands. 

Bolag 2008 Q3 

Decilen med högst oförväntat resultat: Partnertech, Anoto Group, Elekta, Q-Med, IFS, Kappahl, Electrolux, Orc 
Software, Poolia. 

Övriga bolag i kvartalet: Axis, Swedish Match II, SSAB, New Wave Group, Lundin Petroleum, Tradedoubler, 
MTG, Björn Borg, Securitas, Indutrade, Enea data, SKF, Cardo III, Nolato, Husqvarna, HiQ International, 
Semcon, Ångpanneföreningen, Bong Ljungdahl, Ericsson, Assa Abloy, Lagercrantz Group, HL Display, 
Skanska, Readsoft, DGC, Mekonomen, Alfa Laval II, Atlas Copco, Sandvik, Betson, BE Group, Billerud II, 
Biovitrum, TeliaSonera, Sweco II, Peab, Hexagon II, Getinge, Lindab II, Intrum Justitia, Rejlers, 
Hennes&Mauritz, Scania, Höganäs II, Axfood, Systemair, NCC, SCA, Cybercom, Clas Ohlson, Wihlborgs II, 
Meda, JM Bygg, Nobia, Proffice, RaySearch Laboratories, Munters, Hakon Invest, Kungsleden, Volvo, PA 
Resources, Trelleborg, Gunnebo II, Tele2, Metro International, Holmen II, Boliden III, Saab, Midelfart 
Sonesson.  

Decilen med lägst oförväntat resultat: Micronic, Castellum, Catena II, Hufvudstaden, Klövern II, Carnegie III, 
Eniro, Cision, SAS. 
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Bolag 2008 Q4 

Decilen med högst oförväntat resultat: Sigma II, Gunnebo II, Micronic, Höganäs II, Cardo III, IFS, Betson, Nibe, 
Biotage. 

Övriga bolag i kvartalet: Enea data, Elekta, NCC, IBS, Skistar, Cision, Atlas Copco, TeliaSonera, Semcon, 
Scania, Swedish Match II, Net Entertainment, SKF, Readsoft, Brinova, Peab, Eniro, Poolia, Svedbergs II, 
Nolato, SCA, Hennes&Mauritz, Axfood, SAS, MTG, Loomis, Ericsson, Seco Tools, Hexagon II, SSAB, 
Connecta II, Övriga bolag i kvartalet: Alfa Laval II, Securitas, HiQ International, Getinge, Mekonomen, HL 
Display, Björn Borg, Beijer Alma, Clas Ohlson, Sandvik, Intrum Justitia, G&L Beijer, Addtech, Axis, Meda, 
Jeeves, Cybercom, Lindab II, Systemair, Rezidor, Assa Abloy, Lagercrantz Group, Orc Software, Tradedoubler, 
New Wave Group, Hakon Invest, Skanska, Biovitrum, Metro International, Neonet, Boliden III, JM Bygg, 
Hufvudstaden, AarhusKarlshamn, Proffice, Q-Med, Husqvarna, Volvo, Haldex, Saab. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Castellum, Wihlborgs II, Electrolux, PA Resources, Lundin Petroleum, 
Trelleborg, Kungsleden, Billerud II, Catena II. 

Bolag 2009 Q1 

Decilen med högst oförväntat resultat: Edniro, Holmen II, Q-Med, Trelleborg, Proffice, SSAB, Metro 
International, Billerud II, MTG, Boliden III. 

Övriga bolag i kvartalet: Elekta, Axis, Björn Borg, Orc Software, RaySearch Laboratories, Mekonomen, 
Vitrolife, Beijer Alma, Husqvarna, SCA, Getinge, Atlas Copco, Itab, SAS, Brinova, Nibe, Tricorona, Clas 
Ohlson, Swedish Match II, Meda, Assa Abloy, Loomis, SKF, Axfood, Alfa Laval II, Ericsson, Betson, 
Wihlborgs II, TeliaSonera, Indutrade, Fagerhult II, Securitas, Kappahl, Peab, Lindab II, Intrum Justitia, Poolia, 
Hennes&Mauritz, HMS Networks, AarhusKarlshamn, New Wave Group, Electroluxk, Haldex, HiQ 
International, Tradedoubler, Wallenstam, Skanska, Nobia, Bong Ljungdahl, Tele2, Connecta II, Systemair, 
Hexagon II, Cardo III ,Scania, Retail and Brands, Lundin Petroleum, Seco Tools, Addtech, Nolato, PA 
Resources, Gunnebo II, Saab, Hakon Invest, Kungsleden, BE Group, Munters, Höganäs II, Sandvik. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Castellum, NCC, Semcon, Novacast, Volvo, Enea data, Hufvudstaden, 
Biovitrum, Cision, Cybercom. 

Bolag 2009 Q2 

Decilen med högst oförväntat resultat: ACAP Invest, Q-Med, AarhusKarlshamn, Höganäs II, PA Resources, 
Trelleborg, Electrolux, Skanska, Metro International, Kungsleden, Billerud II. 

Övriga bolag i kvartalet: Sintercast, Autoliv II, Wihlborgs II, Concordia, NCC, Elekta, Hakon Invest, Atlas 
Copco, Tradedoubler, Cardo III, Connecta II, Duni II, Profilgruppen, Holmen II, Clas Ohlson, MTG, Nolato, 
Fagerhult II, Vitrolife, Tele2, SCA, Meda, Assa Abloy, Boliden III, Husqvarna, Mekonomen, Swedish Match II, 
Nibe, Wallenstam, Micronic, SKF, Peab, Itab, Intrum Justitia, Ångpanneföreningen, Axfood, Eniro, Biophausia, 
Hennes&Mauritz, RaySearch Laboratories, BE Group, SAS, Getinge, Cybercom, Securitas, TeliaSonera, HiQ 
International, New Wave Group, Beijer Alma, Sweco II, Alfa Laval IIl, Hexagon II, Loomis, BTS Group, Net 
Entertainment, HMS Networks, G&L Beijer, Orc Software, Biotage, Axis, Betson, Biovitrum, Nordic Mines, 
Munters, Catena II, Systemair, SSAB, Rejlers, Kappahl, Novacast, Bong Ljungdahl, Volvo, Orexo, Addtech, 
Ericsson, Castellum, OEM, Seco Tools, Lindab II, Cision, Lundin Petroleum, Gunnebo II. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Scania, VBG, Hufvudstaden, Partnertech, Sandvik, Note, Semcon, Tilgin, 
Morphic Technologies, Elanders, Retail and Brands. 

Bolag 2009 Q3 

Decilen med högst oförväntat resultat: Trelleborg, SAS, Saab, Billerud II, Biovitrum, Rottneros, Höganäs II, 
Tele2, Electrolux, Scania, Profilgruppen. 
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Övriga bolag i kvartalet: Sintercast, AarhusKarlshamn, Sandvik, JM Bygg, Cardo III, Elekta, Nolato, Boliden 
III, Biogaia, Clas Ohlson, Axis, Atlas Copco, NCC, Alfa Laval II, Getinge, Ångpanneföreningen, Hexagon II, 
Axfood, BTS Group, Orc Software, Active Biotech, Meda, Nobia, Holmen II, Haldex, Assa Abloy, SSAB, 
Betson, DGC, Beijer Alma, Mekonomen, Svedbergs II, Indutrade, Hufvudstaden, Securitas, Volvo, TeliaSonera, 
SCA, Nibe, SKF, Skistar, Fenix Outdoor, Hennes&Mauritz, MTG, Björn Borg, Vitrolife, Wihlborgs II, 
Cybercom, Micronic, G&L Beijer, Kappahl, Intrum Justitia, Skanska, Hakon Invest, Catena II, Husqvarna, HiQ 
International, IFS, Peab, Swedish Match II, Sweco II, Systemair, Castellum, Net Entertainment, Opcon, 
Addtech, B&B Tools, Lindab II, New Wave Group, PA Resources, RaySearch Laboratories, Ericsson, 
Wallenstam, Seco Tools, Biophausia, Biotage, Novacast, Lundin Petroleum, Orexo, Gunnebo II, BE Group 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Eniro, VBG, Neonet, Tricorona, Note, Concordia, Tradedoubler, Retail 
and Brands, Elanders, Tilgin, Cision. 

Bolag 2009 Q4 

Decilen med högst oförväntat resultat: Wallenstam, SSAB, Systemair, NCC, HMS Networks, Nolato, Axis, JM 
Bygg, Nobia, Partnertech, Elekta. 

Övriga bolag i kvartalet: Concordia, Orc Software, Scania, AarhusKarlshamn, Aerocrine, Höganäs II, Wihlborgs 
II, Seco Tools, Fagerhult II, Billerud II, Peab, Catena II, IFS, Hennes&Mauritz, Mekonomen, Holmen II, 
Cybercom, Securitas, RaySearch Laboratories, Q-Med, HiQ International, Svedbergs II, Beijer Alma, Kappahl, 
DGC, Swedish Match II, Hexagon II, Loomis, Boliden III, Intrum Justitia, Hakon Invest, Atlas Copco, 
TeliaSonera, Retail and Brands, Skistar, Active Biotech, Meda, New Wave Group, Axfood, Trelleborg, 
Ångpanneföreningen, Getinge, Betson, Enea data, Alfa Laval II, Metro International, Net Entertainment, G&L 
Beijer, Klövern II, Electrolux, Addtech, Cardo III, Björn Borg, SCA, Opcon, Munters, Biotage, SKF, Castellum, 
Skanska, B&B Tools, Rejlers, Proffice, Midelfart Sonesson, Eniro, Orexo, Clas Ohlson, Assa Abloy, Fenix 
Outdoor, Sweco II, Biophausia, Volvo, Diös II, Tradedoubler, Lindab II, Ericsson, Neonet, Hufvudstaden, 
Profilgruppen, Novacast, Kungsleden, Sandvik, PA Resources, VBG. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Gunnebo II, SAS, Note, BE Group, Haldex, MTG, Lundin Petroleum, 
Semcon, Micronic, Cision, Husqvarna. 

Bolag 2010 Q1 

Decilen med högst oförväntat resultat: Volvo, Elekta, SSAB, New Wave Group, Ångpanneföreningen, Cision, 
Sectra, Catena II, Electrolux, Höganäs II, Kappahl, Beijer Alma. 

Övriga bolag i kvartalet: VBG, Brinova, Sandvik, OEM, Trelleborg, Scania, Intellecta, Holmen II, SKF, 
Wihlborgs II, Fenix Outdoor, Husqvarna, Mekonomen, Tele2, Getinge, Axis, Nolato, TeliaSonera, Skanska, 
Orexo, Nordic Mines, Assa Abloy, SAS, Hennes&Mauritz, Active Biotech, Björn Borg, Swedish Match II, Seco 
Tools, Castellum, Alfa Laval II, Nibe, Securitas, HMS Networks, NCC, Indutrade, Skistar, Boliden III, Connecta 
II, Aerocrine, Meda, Concordia, Axfood, Retail and Brands, Loomis, AarhusKarlshamn, HiQ International, 
Atlas Copco, Net Entertainment, Systemair, Intrum Justitia, Betson, Clas Ohlson, MTG, Billerud II, 
Hufvudstaden, Rezidor, SCA, Gunnebo II, Haldex, Biotage, Cardo III, Rejlers, Enea data, Vitrolife, Sweco II, 
Orc Software, Karo Bio, RaySearch Laboratories, Proffice, B&B Tools, Wallenstam, Hakon Invest, Kungsleden, 
Nederman, JM Bygg, Micronic, Ericsson, Saab, Eniro, Jeeves, Bong Ljungdahl, Peab, Klövern II, Biovitrum, 
Tradedoubler, Cybercom, Hexagon II, Poolia, IFS. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Lundin Petroleum, Semcon, Partnertech, Global Health Partner, Nobia, 
Lindab II, BE Group, Opcon, Hemtex, Cellavision, Metro International, PA Resources. 

Bolag 2010 Q2 

Decilen med högst oförväntat resultat: Gunnebo II, Wallenstam, Micronic, Rezidor, Castellum, Meda, Holmen 
II, Elekta, Höganäs II, BTS Group, Tradedoubler. 
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Övriga bolag i kvartalet: Retail and Brands, Scania, Addtech, Diös II, Tele2, Trelleborg, HMS Networks, Volvo, 
Electrolux, Alfa Laval II, SSAB, Sandvik, Profilgruppen, Nobia, Concordia, SKF, Mekonomen, SCA, 
Hufvudstaden, Atlas Copco, Klövern II, Saab, Nibe, Byggmax, Enea data, Systemair ,Nolato, Skanska, Peab, 
G&L Beijer, MTG, Biogaia, Cision, Björn Borg, Billerud II, DGC, Husqvarna, Getinge, Assa Abloy, Fenix 
Outdoor, Intellecta, Swedish Match II, NCC, BE Group, Biotage, Rejlers, Connecta II, Securitas, 
Hennes&Mauritz, Betson, TeliaSonera, New Wave Group, Catena II, Net Entertainment, Skistar, Wihlborgs II, 
Fagerhult II, Axfood, Svedbergs II, JM Bygg, Boliden III, RaySearch Laboratories, Loomis, Sweco II, Clas 
Ohlson, SAS, Axis, Ångpanneföreningen, Itab, HiQ International, Rottneros, Vitrolife, Karo Bio, Aerocrine, 
Intrum Justitia, AarhusKarlshamn, Kungsleden, Kappahl, Ericsson, Orexo, Lindab II, Orc Software, Jeeves, 
Prevas, Hexagon II, Sectra, Nordic Mines. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Lundin Petroleum, Biovitrum, Metro International, Cybercom, Note, 
Opcon, Hemtex, Hakon Invest, Eniro, Active Biotech, PA Resources. 

Bolag 2010 Q3 

Decilen med högst oförväntat resultat: Corem Property, Gunnebo II, Opcon, Hufvudstaden, Wihlborgs II, 
Profilgruppen, Tele2, Systemair, Jeeves, Addtech, Metro International. 

Övriga bolag i kvartalet: OEM, Rezidor, Retail and Brands, PA Resources, B&B Tools, BioInvent, Semcon, 
Castellum, Ångpanneföreningen, Holmen II, Cision, NCC, Husqvarna, Cardo III, Klövern II, Electrolux, Volvo, 
Scania, Cybercom, Elekta, HMS Networks, SKF, HiQ International, Nibe, Poolia, Skanska, MTG, Höganäs II, 
Alfa Laval II, Atlas Copco, Fenix Outdoor, Boliden III, Billerud II, Björn Borg, Trelleborg, Mekonomen, 
Securitas, Wallenstam, Orexo, Swedish Match II, Axfood, Active Biotech, Nolato, Axis, Assa Abloy, Intrum 
Justitia, Aerocrine, Peab, Ericsson, TeliaSonera, Concordia, BTS Group, Skistar, Saab, Getinge, Lindab II, 
Hennes&Mauritz, Betson, Sandvik, Kungsleden, New Wave Group, Odd Molly, JM Bygg, Tradedoubler, Hakon 
Invest, Clas Ohlson, SCA, AarhusKarlshamn, Meda, SSAB, Seco Tools, Catena II, Rejlers, Net Entertainment, 
Kappahl, BE Group, Sweco II, Biotage, Connecta II, Lundin Petroleum, Svedbergs II, Nobia, Itab, Hexagon II. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: Sectra, RaySearch Laboratories, Orc Software, Prevas, Biovitrum, 
Hemtex, Note, SAS, Intellecta, Bong Ljungdahl, Eniro. 

Bolag 2010 Q4 

Decilen med högst oförväntat resultat: Wallenstam, Hufvudstaden, Klövern II, Studsvik, Brinova, Kungsleden, 
SAS, Partnertech, AarhusKarlshamn, Orexo, Medivir, Elanders. 

Övriga bolag i kvartalet: NCC, Wihlborgs II, Semcon, Swedish Match II, Addtech, Fenix Outdoor, Skanska, JM 
Bygg, Billerud II, Opcon, Peab, Elekta, Betson, Cardo III, New Wave Group, Nibe, MTG, Micronic, Alfa Laval 
II, Axis, Connecta II, Seco Tools, Castellum, TeliaSonera, Skistar, Sandvik, Scania, SCA, Securitas, 
Ångpanneföreningen, Byggmax, Axfood, Atlas Copco, Getinge, Björn Borg, Assa Abloy, HiQ International, 
SKF, RaySearch Laboratories, G&L Beijer, Lundin Petroleum, Tele2, BTS Group, Kappahl, Volvo, 
Hennes&Mauritz, Loomis, Eniro, Mekonomen, OEM, Concordia, Meda, Intrum Justitia, Net Entertainment, 
Beijer Alma, Nolato, Cybercom, Höganäs II, Ericsson, Tradedoubler, Sweco II, Systemair, Fagerhult II, Rejlers, 
Nordic Service Partner, Indutrade, B&B Tools, Electrolux, Enea data, Cision, Gunnebo II, Orc Software, 
Trelleborg, Haldex, Itab, Odd Molly, Profilgruppen, Saab, Clas Ohlson, Vitrolife, Sectra, Biovitrum, Hexagon II, 
Retail and Brands, SSAB, Catena II. 

Decilen med lägst oförväntat resultat: BE Group, BioInvent, ACAP Invest, Rezidor, Hakon Invest, Hemtex, 
Lindab II, Jeeves, Husqvarna, PA Resources, Arise Windpower. 

 


