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Sammanfattning
Bakgrund: Inom investering förekommer ett flertal tumregler och myter. En myt som 

cirkulerat bland investerare är att framsidor i branschtidskrifter, benämnt Cover Stories, skulle 

utgöra en indikator för en contrarian strategi. Våren 2007 presenterade den första studie där 

det undersöktes om Cover Stories hade utgjort indikatorer för enskilda företag i USA. Vi 

kommer att undersöka om Cover Stories i Affärsvärlden och Veckans Affärer utgjort en 

indikator på den svenska marknaden under tidsperioden 1987 till 2006. Utfallen av våra 

resultat kan eventuellt bidra till att investerare inte fattar beslut utifrån en felaktig myt om 

samband inte kan påvisas. Finner vi ett samband kan vi fastställa att det funnits fog för myten.

Syfte: Vår studie syftar till att undersöka huruvida Cover Stories har kunnat användas som 

indikator i en contrarian eller momentum strategi under tidsperioden 1987 till 2006. 

Genomförande: Vår studie har genomförts med den amerikanska studien som utgångspunkt. 

Affärsvärldens och Veckans Affärers framsidor har undersökts för tidsperioden 1987 till 2006. 

Under denna tidsperiod fann vi 298 företag som kunde kategoriseras beroende på om Cover 

Storyn var positiv eller negativ till företaget i fråga. Kategoriseringen som gjorts i

ursprungsstudien ansåg vi vara för generell varför en metodutveckling gjordes. Därefter 

beräknades avkastningen kring publiceringsdagen för olika tidsintervall. Eventuell 

överavkastning beräknades genom att 1) justera för marknadens avkastning samt 2) justera för 

respektive bransch avkastning. Detta för att utreda huruvida trender kunde fastställas och om 

det var möjligt att använda Cover Stories som en indikator. De erhållna resultaten är testade 

för statistiskt signifikans.

Slutsats: Generellt har positiva Cover Stories utgjort en momentum indikator medan negativa 

Cover Stories utgjort contrarian indikator. Kategorispecifika resultat visar dock på värden 

som till största del saknar statistisk signifikans. Vidare är spridningen i hur företag avkastar 

stor. Sammantaget finner vi därför inget stöd för myten och rekommenderar inte en contrarian 

strategi med Cover Stories som indikator, vilket är i linje med ursprungsstudien.

Nyckelord: Aktiv investering, contrarian, momentum, indikator, framsida, omslag, Cover 

Story, myt



iv



v

Abstract
Background: Myths and rules of thumb are widely spread within finance. One among many 

others is that Cover Stories of financial magazines are effective contrarian indicators. In 

spring of 2007 the first study was presented were it had been investigated if Cover Stories 

could have been used as indicators for companies in the U.S. We will examine whether Cover 

Stories in the Swedish financial magazines ‘Affärsvärlden’ and ‘Veckans Affärer’ constitute 

indicators for the Swedish market from 1987 to 2006. The outcome of our study can either 

prevent investors from making incorrect decisions based on a myth for which we have found 

no proof or strengthen the myth if we the magazines indeed could have been used as an 

indicator. 

Purpose: The purpose of this study is to examine whether Cover Stories could have been 

used as indicators for either a contrarian or momentum strategy in the period of 1987 to 2006.

Realization: The basis of our study has been the study made on the U.S.-market. The Cover 

Stories of ‘Affärsvärldens’ and ‘Veckans Affärer’ have been categorized for the period of 

1987 to 2006, depending on the nature of the Cover Story, i.e. if it is depicting the company in 

a positive or negative manner. We considered the categorisation which hade been applied in 

the original study to be too general. Therefore we further developed the methodology 

regarding the categorisation. Subsequently the change of the stock price, for each company 

being the object of a cover story, before and after publication was compared. The return was 

then adjusted for the market return and the return of respective industry, again for each 

company. This enabled us to determine whether Cover Stories had been useful as an indicator. 

The results have been tested statistically.

Findings: Positive Cover Stories constituted a momentum indicator while negative Cover 

Stories represented contrarian indicators. The majority of the results in the specific categories 

lack statistic significance, furthermore are the discrepancy in the returns of the companies 

considerable. To sum up, our results do not support the myth and we would not recommend a 

contrarian strategy based solely on Cover Stories as an indicator.

Key Words: active investing, contrarian, momentum, indicator, Cover Story, myth
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Förord
I takt med den tekniska utvecklingen på de finansiella 

marknaderna förändras de klassiska mediernas betydelse för 

informationsspridning. Det fria informationsflödet på nätet 

har satt tidningen som nyhetskälla ur spel. Vad som dock 

aldrig kommer att kunna ersättas är tidningens förmåga i att 

lämna spår av förfluten tid. Denna studie har för oss varit en 

resa, inte bara från en start mot ett mål, utan även i tid och 

rum då vi fått en snabblektion i svensk närhistorisk ekonomi. 

Lärdomar som vi gärna delar med oss av är att designen för 

Tigerkostymer består i motsats till Ericssons popularitet.

Vi vill tacka våra handledare som funnits där som en 

nordstjärna för att guida oss i mål och även våra tappra 

kartläsare som utgjorts av er seminariemedlemmar som 

genom rekommendationer bidragit till att höja kvalitén.

Linköping 7 januari 2008

Hanna Enberg & Philip Götz
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1. Inledning

1.1 Bakgrund till Contrarian Investering
För genomförandet av en transaktion på aktiemarknaden krävs en säljare och en köpare. De 

båda parter som handeln sker emellan har olika uppfattning om aktiens fortsatta 

kursutveckling, där köparen tror på en uppgång och säljaren på en nedgång. Det finns även 

andra anledningar till försäljning eller köp som likviditetsbrist hos den säljande parten, men i 

grunden innebär aktiehandel att en värdering utförs av två parter innan själva transaktionen 

äger rum. Fastställandet av en akties värde är dock mycket komplext då ett flertal 

hänsynstaganden måste göras. Aktiekursen påverkas av en mängd olika faktorer såsom 

utvecklingen av framtida kassaflöden, konkurrenters påverkan, företagets kunder och 

leverantörer med mera. Det är alltså mycket information en investerare bör ta ställning till, 

samtidigt som denna bör göra sig en uppfattning om hur övriga marknaden agerar och 

reagerar. 

Människan har en begränsad förmåga att bearbeta all tillgänglig information (Nofsinger, 2008, 

s.63). Detta kan vara en bidragande orsak till att det uppstår tumregler och myter kring 

aktiehandel. Talesätten ”sälj till kräftorna och köp till sillen”, ”sell in may and go away”

och ”företag med höga P/E-tal1 är riskablare än de med låga P/E-tal” är exempel på myter och 

tumregler inom finansbranschen. Dessa skall underlätta för investeraren att värdera aktier, 

fastställa rätt tidpunkt för köp eller prognostisera hur marknaden utvecklas. Det är också 

mindre resurskrävande för en investerare att följa en tumregel eller myt än att göra egna 

beräkningar. 

En myt som cirkulerar bland investerare är att tidskrifter skulle utgöra en indikator för en 

contrarian strategi. Aktiva investerare använder sig i huvudsak av två strategier, contrarian 

och momentum. Förenklat innebär contrarian strategi att gå emot marknaden till skillnad från 

moment strategi där investering sker efter marknadens trend. Förespråkare för contrarian

strategin är av uppfattningen att investerare rör sig i flock och därmed över- eller 

undervärderar aktier (Dreman, 1998, s.140). Framgångsrika investerare som publicerat 

populärvetenskapliga böcker där de förespråkar contrarian investering kan vara en bidragande 

orsak till att intresset för strategin ökar. Peter Lynch (2000, s.148), som är en mycket 

framgångsrik investerare menar att investerare främst fokuserar på företag och aktier som 
                                                
1 P/E-tal, pris per aktie dividerat med vinst per aktie
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redan är uppmärksammade och därmed övervärderade. Hans strategi är att hitta företag som 

inte har hamnat i strålkastarljuset för övriga investerare och därmed har potential att öka i 

värde till skillnad från tidigare nämnda företag. När en tidskrift haussar ett företag är det ett 

tydligt exempel på när marknaden har övervärderat ett företag. Vid tidpunkten då ett företag 

hamnar som Cover Story på en tidskrift är det en indikator att sälja eftersom företagets kurs 

har nått toppen och är övervärderad. (Davis, 2004, s.35)

1.2 Problemdiskussion
En av de första att förespråka contrarian investering var David Dreman, som menade att 

experter ofta har fel i de prognoser de gör. I en studie visar Dreman att under tidsperioden

1929 till 1993 underpresterade experternas favoritaktier, dvs. de aktier som de ansåg vara

köpvärda, i förhållande till marknaden i 75 procent av fallen. Investerare som agerat enligt 

experternas råd hade köpt övervärderade aktier. (Dreman, 1998, s.86) 

Contrarian strategier har inte bara uppmärksammats i den akademiska världen, även 

framgångsrika investerare förespråkar denna strategi. Ned Davis uppmärksammar i en av sina 

böcker en undersökning där BusinessWeek genomfört prognoser om börsens utveckling det 

kommande året. Detta gjordes genom att tillfråga professionella investerare hur de tror DJIA2

och NASDAQ3 kommer att utvecklas under året (för åren 2001 och 2002). Samtliga av de 

professionella investerarna utom en överskattade börsens faktiska utveckling i sina prognoser. 

Davis (2004, s.6) drar slutsatsen att en investerare skall undvika att följa massan.

De första att testa myten om Cover Stories som contrarian indikator vid investering hade 

genererat överavkastning var Tom Arnold, John H. Earl och David North. I Financial Analyst 

nummer 2, 2007 publicerade de studien ”Are Cover Stories Effective Contrarian Indicators”. I 

studien undersöker författarna huruvida Cover Stories utgjorde en contrarian indikatorer 

under tidsperioden 1983 till 2002. Resultaten av studien visar på att företag som haussas i en 

Cover Story generellt fortsätter att överavkasta i förhållande till marknaden eller jämförbara 

företag, om än i mindre utsträckning än före publiceringen. Företag som framställts negativt i 

en Cover Story hade före publiceringsdagen underavkastat mot marknaden och jämförbara 

företag, dock vände denna utveckling till överavkastning. Författarna drar slutsatsen att en 

                                                
2 Dow Jones Industrial Average
3 National Association of Securities Dealers Automated Quotations



- Inledning -

3

Cover Story indikerar slutet på en extrem period men däremot att de inte utgör tillförlitliga 

indikatorer för contrarian investering.

Huruvida svenska branschtidskrifter utgör indikatorer för en contrarian investerare har ännu 

inte undersökts, men förefaller ytterst intressant. Därför vill vi undersöka huruvida Cover 

Stories utgjort en indikator historiskt, vilket skulle innebära att myten stärks. Om resultaten

visar att Cover Stories inte utgjort en indikator stärks ursprungsstudiens slutsats i att myten 

saknar tillförlitlighet. Vidare kan vår studie bidra till att förhindra investerare från att fatta

beslut baserade på en eventuellt felaktig myt.

1.3 Syfte
Vår studie syftar till att undersöka huruvida Cover Stories har kunnat användas som indikator 

i en contrarian eller momentum strategi under tidsperioden 1987 till 2006. 

1.4 Frågeställningar
Utifrån studiens syfte kommer följande frågor att undersökas:

 Finns det ett samband mellan Cover Stories och utvecklingen i företags aktiekurser?

 Har det varit möjligt att skapa överavkastning med hjälp av Cover Stories som 

indikator?

 Hur skiljer sig sambandet beroende på tidsintervall?

 Skiljer sig tillförlitligheten till Cover Stories som indikator beroende på om det är en 

positiv respektive negativ Cover Story? 

1.5 Avgränsningar
Studien avser att undersöka huruvida svenska branschtidskrifter har kunnat utgöra en 

indikator för företag noterade på Stockholmsbörsen, varför studien är avgränsad till den 

svenska marknaden. Vidare är enbart företag som är noterade vid studiens genomförande, dvs. 

hösten 2007, inkluderade. Till skillnad från den studie som replikeras har tillförlitligheten av 

resultaten inte testas genom simulerade portföljer.

1.6 Studiens genomförande och upplägg
Vi har vid studiens genomförande undersökt Affärsvärldens och Veckans Affärers framsidor 

under tidsperioden 1987 till 2006. Under denna tidsperiod fann vi 298 företag som kunde 

kategoriseras beroende på om Cover Storyn var positiv till företaget i fråga eller negativ. 

Därefter jämfördes aktiekursens utveckling från publiceringsdagen framåt och bakåt i tiden. 
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Detta för att utreda huruvida en trend kunde fastställas och om det var möjligt att använda 

Cover Stories som en indikator för antingen en momentum eller contrarian strategi. För att 

fastställa om de erhållna resultaten var statistiskt signifikanta har ett t-test samt ett Wilcoxon 

Signed Rank test genomförts, samma test som författarna till studien vi replikerar använde sig 

av.

I kapitel 2 presenteras inledningsvis contrarian investering och hur Cover Stories skulle 

användas som indikator. Därpå följer den studie vi avser att replikera. I kapitel 3 introduceras 

läsaren för de förutsättningar som bör råda på marknaden för en aktiv investeringsstrategi.

Vidare redogörs för tänkbara orsaker till felprissättningar och flockbeteende på 

aktiemarknaden. Tillvägagångssätt, vilka val vi har gjort och hur beräkningar i studien har 

genomförts presenteras i kapitel 4. Studiens resultat presenteras i kapitel 5 vilka sedan 

analyseras i kapitel 6. I kapitel 7 redogörs för de slutsatser vi drar samt förslag på fortsatta 

studier.
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2. Cover Stories som contrarian indikator
Aktiva strategier, såväl momentum som contrarian investering, har som utgångspunkt att 

överavkastning kan erhållas genom att studera aktiekurser. Momentum investering följer 

uppfattningen om att marknaden kommer att följa en pågående trend. Därför studeras 

kursrörelser bland annat med hjälp av teknisk analys för att hitta mönster i dess utveckling 

(Bodie et al., 2008, s.407). En investerare som använder sig av en contrarian 

investeringsstrategi är enligt Brown och Reilly (2003, s.663) av uppfattningen att det bästa 

tillfället att köpa är när marknaden är som mest negativ det vill säga investering görs motsatt 

marknadens trend. Myten som undersöks i denna studie är förankrad i contrarian investering 

och därför beskrivs contrarian strategier utförligare. Varför Cover Stories kan tänkas utgöra 

contrarian indikatorer, förespråkare för contrarian investering samt den tidigare studie som 

testat myten redogörs för nedan.

2.1 Utgångspunkten för en contrarian investerare
Dreman (1998, s.139) menar att professionella investerare söker aktier som är populära bland 

övriga investerare och att detta leder till att vissa aktier blir övervärderade samtidigt som

övriga aktier, dvs. de som inte är favoriserade av professionella investerare, undervärderas. 

Företag som prognostiserar hög tillväxt och stigande vinster är de som föredras, därmed stiger 

aktiekursen på grund av ökad efterfrågan. Vidare menar Dreman att aktier med höga P/E-tal4

avkastar betydligt sämre än bolag med låga P/E-tal. I en studie delade Dreman in 1251 aktier i 

fem olika kategorier beroende på P/E-tal och undersökte dess avkastning under perioden 

1968-1977. De aktier som hamnade i grupp 1, högst P/E-tal, avkastade i genomsnitt 0,8 

procent på årsbasis, medan aktier i grupp 5, lägst P/E-tal, avkastade 7,2 procent i genomsnitt 

på årsbasis. (Dreman, 1998, s.147) Förespråkarna för den effektiva marknadshypotesen

menade att aktier med låga P/E-tal hade en högre systematisk risk, högre beta, och därför 

borde generera en högre avkastning. (Dreman, 1998, s.145) Basu (1977) visade dock i en 

studie att aktier med låga P/E-tal även hade ett lägre betavärde än aktier med höga P/E-tal. 15

år senare, 1992, presenterade Eugene Fama tillsammans med Kenneth French en studie som 

även den visade på att aktier med låga P/BV-tal5 gav en högre avkastning än aktier med höga 

dito. (Fama et al., 1992) Dreman ser en fara i att företag som varit mycket framgångsrika har 

svårt att fortsätta vara det, vilket även Robert Haugen (2002, s.22) uppmärksammar. Dels för 

att konkurrensen tilltar när marginaler är höga i en bransch men även för att marknaden så 

                                                
4 P/E-tal, pris per aktie dividerat med vinst per aktie
5 P/BV-tal, pris per aktie dividerat med företagets bokföringsvärde per aktie
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småningom blir mättad. En företagsledning kan vara oerhört skicklig i att sköta ett bolag som 

omsätter 100 miljoner dollar, men samtidigt vara otillräckliga när omsättning har vuxit till 

500 miljoner dollar. (Dreman, 1998, s.141ff)

Davis framgång som investerare beror, enligt honom själv, på att han har använt sig av 

contrarian strategier vid investering. Trots att han inte är akademiskt erkänd, är det tänktbart 

att andra investerare tar intryck av de resonemang han för. Davis tar avstamp i flockbeteende 

och gruppsykologi när han skriver om varför contrarian investering är en strategi att följa. 

Anledningen till att rationella investerare i grupp fattar suboptimala beslut beror på att 

individer påverkas i stor utsträckning av vad dess omgivning gör (Davis, 1998, s 19). 

Marknaden rör sig beroende på investerares åsikter vilka är påverkade av omgivningen dessa 

befinner sig i. En topp utgör höjdpunkten i investerarnas optimism och vice versa. Vid ett 

flertal tillfällen har investerarnas gruppbeteende inneburit prissättningar som skilt sig avsevärt 

från vad som är rimligt utifrån makroekonomiska faktorer och med hjälp av fundamental 

analys. Detta har lett till bubblor respektive starka nedgångar, ett resultat av överdriven 

optimism respektive pessimism. (Nofsinger, 2008, s.94)

2.2 Cover Stories som indikator på felprissättningar
Som nämndes i problemdiskussionen anser Davis att tidskrifter utgjort indikatorer för 

contrarian strategier. Han, som förespråkare för contrarian investering, visar i sin bok ”The 

triumph of contrarian investing” på flertalet Cover Stories där marknaden reagerat tvärt emot 

vad som förespråkas eller prognostiseras på Cover Storyn. På kort sikt indikerade Cover 

Stories momentum rörelser för marknaden som helhet, på längre sikt visade sig dock Cover 

Stories vara en contrarian indikator.6 (Davis, 1998, s.35ff)

Hur skall en investerare som använder sig av en contrarian strategi veta när marknadens 

optimism eller pessimism är för långt gången, eller med andra ord när är marknaden över-

respektive undervärderad? Enligt Davis skall historiska samband mellan upp- och nedgångar 

studeras för att fastställa tidpunkten för contrarian investering.

                                                
6 Det bör tas i beaktning att denna studie är utförd av ett ’research center’ där en av grundarna är en stark 

förespråkare av contrarian strategi, därmed finns risk för att studien ej är helt objektivt utförd.
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”We can only know for certain in hindsight. But we have found that 

it is not necessary to know the exact moment of a sentiment peak as 

it occurs. If we wait for readings that have indicated extremes in the 

past, and then see signs of a reversal occurring, we can still make 

money by taking a contrary position.” (Davis, 1998, s.48)

De åsikter kring contrarian strategier förespråkarna Dreman och Davis presenterar,

sammanfattar de olika utgångspunkter som finns, vilka dock inte står i motsats till varandra. 

Dreman och Lynch lägger fokus på att hitta företag som är negligerade av marknaden och 

därmed anses vara undervärderade, medan Davis fokuserar på tidigare händelser som 

indikerar när marknaden som helhet är över- respektive undervärderad. Vidare kan de 

resonemang som förs av contrarian förespråkare kopplas till momentum investerare. Eftersom 

momentum investeraren främst intresserar sig för de trender en aktiekurs utvisar, kommer 

denne att efterfråga de aktier som historiskt haft positiv avkastning. Dessa aktier ökar då i 

värde, till följd av hög efterfrågan, vilket kan leda till övervärdering. På så vis förutsätter de 

båda typerna av investerare varandra för att handel ska ske.  

2.3 Studien vi avser replikera 
År 2007 publicerades av Arnold et al. den första akademiska studien för att kartlägga 

huruvida Cover Stories om enskilda företag fungerat som indikator för contrarian alternativt 

momentum rörelser i aktiekurser. Studien var unik ur det perspektivet att ingen tidigare 

forskning genomförts för att testa myten. Tidigare studier har genomförts med utgångspunkt i 

medierapportering i syfte att mäta aktieprisets direkta reaktion på ny information eller 

medieformens direkta inverkan på aktiepriser. Syftet med denna studie var, till skillnad från 

tidigare studier, inte att mäta kursrörelser till följd av ny information, utan att fastställa om 

Cover Stories fungerat som en indikator för över- eller undervärdering av företag.

De undersöker därmed huruvida det är möjligt att avgöra om en aktie har nått sin topp 

respektive botten när företag är föremål för en Cover Story. Författarna studerar därför 

företags aktiekurser i samband med en Cover Story för att utröna om den framtida 

utvecklingen skulle kunna förutses. Informationen som publiceras i en artikel antas alltså

redan vara känd för marknaden, detta med hänsyn till att information sprids snabbt i dagens 

informationssamhälle samtidigt som det tar tid att samla informationen, skriva artikeln och 
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sedan publicera den. Om all information i artikeln redan finns tillgänglig för marknaden kan 

följande tre scenarion antas följa efter publiceringen:

 Ingen reaktion. 

 En reaktion i linje med den tidigare efterfrågan av aktien dvs. en aktie som haft en 

positiv utveckling fortsätter att ha det och vice versa. Detta skulle innebära att artikeln 

är en momentum indikator.

 En reaktion där aktien anses vara över- eller undervärderad, dvs. en aktie som haft en 

positiv utveckling vänder ner och vice versa. Detta skulle innebära att artikeln är en 

contrarian indikator.

Studien genomfördes genom att författarna kartlade de företag som varit föremål för en Cover 

Story på följande tre finanstidningar i USA, Business Week, Forbes, och Fortune, mellan 

1983 och 2002. Ett stort antal Cover Stories i de undersökta tidskrifterna berörde andra 

aspekter än enskilda företag, såsom politiska frågor eller närliggande marknader. Totalt låg 

kursutvecklingen för 549 företag till grund för studiens resultat.  Främst avgjordes vilken

uppfattning Cover Storyn gav läsaren om företaget. Samtliga företag som förekom som Cover 

Story kategoriserades under nedanstående kategorier. 

 Category 1: Company A ”is” or ”has done” something innovative or profitable (very 

positive cover).

 Category 2: Company A “plans to do” or “is in the process of doing” something 

innovative for the future, but will it work? (optimistic cover).

 Category 3: The cover gives no particular opinion as to whether Company A is good 

or bad (companies are identified on the cover, but the cover gives no indication of a 

positive or negative slant to the feature).

 Category 4: Company A has experienced “poor performance”, but the end of the poor 

performance may be near (pessimistic past but a turnaround is predicted).

 Category 5: Company A is doing very poorly, or a scandal has occurred (pessimistic 

cover, sometimes implying a future management change and/or litigation).

Efter en kvalitativ bedömning av Cover storyn gjordes en kvantitativ studie på avkastningen 

kring publiceringsdagen. För att avgöra om Cover Storyn skulle kunna användas som en 

indikator för investering, vilket myten ger uttryck för, beräknandens den avkastning ett 
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innehav av respektive aktie hade genererat såväl före som efter publiceringen. Detta mått är 

benämnt som ’Holding Period Return’ (HPR) och ger en indikation på den generella 

kursrörelsen. För att avgöra utvecklingen på kort, medellång respektive lång sikt har detta 

mått beräknats för tidsintervallen en, sex, tolv respektive 24 månader. Det författarna främst 

ville undersöka var om företag som historiskt överavkastat i förhållande till marknaden och 

dess konkurrenter skulle fortsätta göra det efter publiceringsdagen. Detta gjordes genom att 

justera HPR, erhållen avkastning under perioden av innehav, för marknadsavkastningen under 

tidsperioden. Vidare justerades HPR för avkastningen av ett jämförbart företag inom samma 

bransch av liknande storlek. Vi vill förtydliga beräkningarna genom ett exempel. Anta att 

Ford Motor Company är föremål för en Cover Story. Avkastningen beräknades genom att 

beräkna erhållen avkastning för en tidsperiod, exempelvis ett år före och ett år efter 

publicering. Därefter beräknades hur marknaden avkastat under motsvarande tidsperiod, för 

vilken den erhållna avkastningen från Ford-aktien justerades. Vidare beräknades även

avkastning för General Motors, GM, ett företag i samma bransch och jämförbar storlek. Ford-

aktiens avkastning justerades därefter med GM-aktiens avkastning. Detta resulterade i tre 

olika avkastningsmått för varje Cover Story det vill säga HPR, ett justerat för marknadens 

avkastning samt ett mått där justering gjordes för jämförbart företag.

Författarna använde sig utav ’CRSP-Stock Index’ för att mäta marknadens utveckling vilket 

är ett värdevägt marknadsindex baserat på samtliga aktier listade på NYSE7, AMEX8 och 

NASDAQ9. HPR för företagen på Cover Storyn subtraherades med den avkastningen ’CRSP-

Stock Index’ eller jämförbart företag genererat. Genom de justerade måtten kunde författarna 

avgöra om ett företag överavkastat. Samtliga beräknades för var och ett av företagen varefter 

ett medelvärde visade en generell trend för respektive kategori, dvs. för samtliga företag 

gjordes de beräkningar vilka beskrev i exemplet ovan. Därefter genomfördes signifikanstest 

för att dra slutsatser om eventuella trender i respektive kategori. För resultat utan statistisk 

signifikans drogs ej några generella slutsatser. 

Resultaten analyserades utifrån kategoriindelningen och under en generell indelning där 

positiva (kategori 1 & 2), neutrala (kategori 3) och negativa (kategori 4 & 5) Cover Stories 

grupperades. Utfallet för företagen i kategorin ’very positive’ (1) respektive ’pessimistic’ (5), 

                                                
7 New York Stock Exchange
8 American Stock Exchange
9 National Association of Securities Dealers Automated Quotations
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var att Cover Storyn indikerade slutet av den extrema perioden. Den extrema perioden avsåg 

stark framgång eller motgång i form av till exempel vinst. Detta var den enda slutsatsen som 

författarna gjorde ur statistiskt signifikanta resultat i den femgradiga indelningen. Vad gäller 

den generella indelningen visade företag med positiva Cover Stories på en stigande kurs såväl 

före som efter publiceringen, vilket indikerar på momentum rörelser. De justerade måtten 

visade dock på att mycket av överavkastningen i förhållande till såväl marknaden som 

jämförbart företag eliminerades för tiden efter publiceringen. Det saknades statistisk 

signifikans för att överavkastning över huvud taget förekommit. Författarna anser att de på 

enbart kan finna svaga stöd för en momentum strategi på sex månader. Resultatet för övriga 

tidsperioder saknar statistisk signifikans. 

Negativa Cover Stories visade i studien indikation på en contrarian strategi före justering av 

HPR, då avkastningen utvecklades från att vara negativ till positiv efter publicering. Vid 

justering för marknadsindex eller bransch- och storleksmatchat företag kunde ingen sådan 

strategi med statistisk signifikans fastställas. Författarna finner således enbart stöd för att 

aktien har nått botten vid publiceringen men att det ej går att säkerställa om en uppgång följer. 

Covers Stories visade sig således varken vara en tillförlitlig indikator för contrarian eller 

momentum investering i motsats till vad myten antyder. (Arnold et al. 2007).



- Förutsättningar för aktiva investeringsstrategier -

11

3. Förutsättningar för aktiva investeringsstrategier
För att kunna få förståelse för hur förespråkarna för contrarian strategier resonerar samt vilka 

förutsättningar som måste gälla presenterar vi delar av teoribildningen som belyser ämnet. 

Den effektiva marknadshypotesen, som legat till grund för mycket av teoribildningen inom 

finansiell ekonomi innebär att all information finns inbakad i priset på en tillgång. Rationella 

investerare går direkt in på marknaden då en aktie är felprissatt och justerar så att marknadens 

jämviktspris motsvarar aktiens fundamentala värde. Om marknader inte är fullt effektiva så 

faller prissättningsmodeller av aktier, såsom CAPM10, för att skatta framtida jämviktspriser 

(Haugen, 2001, s.567). Aktiva investeringsstrategier bygger på att dra nytta av att all 

information inte speglas i rådande priser.  Figur 1 visar tre olika scenarion som kan följa när 

ny information når marknaden; en direkt justering till dess rätta nivå, en fördröjd justering 

samt en överreaktion i priset. (Haugen, 2001, s.581)

Figur 1: Aktieprisers reaktion på ny information

Källa: Haugen (2001, s.581), egen bearbetning

3.1 Överreaktion och förutsägbarhet i aktiepriser

Många av de senare studier som gjorts kring hur aktiepriser utvecklas i samband med ny 

information driver hypotesen om en överreaktion. Hypotesen om att marknader överreagerar 

på ny information innebär att en akties pris ökar respektive minskar för mycket på ny 

                                                
10 För den som vill fördjupa sig inom området hänvisar vi till Bodie et al. (2008)
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information och kommer senare att återgå till det fundamentala värdet när investerarna 

upptäcker detta (Barberis, 1998). Werner De Bondt och Richard Thaler (1985) testar 

hypotesen om överreaktion på lång sikt i priserna på aktiemarknaden genom att sätta samman 

portföljer utefter aktiers tidigare kursutveckling.  Vinnar- respektive förlorarportföljer om 35 

aktier studeras för de senaste 50 åren. Den ackumulerade avkastningen gentemot marknaden 

för förlorarportföljer på tre års sikt var 19,6 procent i medel samtidigt som vinnarportföljerna i 

deras studie i medel avkastade fem procent sämre än marknaden för samma tidsperiod. 

Skillnaden totalt dem emellan var 24,6 procent. Resultatet innebär att vinnaraktierna varit 

övervärderade och förloraraktierna varit undervärderade i förgående period och strävar 

därefter mot dess fundamentala värde. Två aspekter som lyfts fram och som visas i Figur 2 är 

dels att överreaktion verkar vara starkare i samband med förlorare och dels att den främst 

visar sig under den senare delen av den studerade tidsperioden. Genom att köpa förlorare och 

sälja vinnare, dvs. en contrarian strategi, skulle överavkastning kunna skapas.

Figur 2:Ackumulerad avkastning i förhållande till marknaden för vinnar- respektive förlorarportföljer

Källa: De Bondt et al. (1985), egen bearbetning

 Richard Lehman(1990) testar marknadens kortsiktiga överreaktion på marknaden genom att 

sätta samman kostnadsfria portföljer, dvs. nettoinvesteringen är noll, med långa positioner i 

aktier som nyligen haft en uppgång i prisutvecklingen och korta positioner i dem med 
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nedgång. Studien visade att de aktier som under första veckan avkastade positivt tenderade att 

utvecklas negativt nästkommande vecka och vice versa. I cirka 90 procent av veckorna som 

studerades genererade den kostnadsfria portföljen en vinst eftersom de blankade aktierna hade 

en negativ utveckling och de innehavda aktierna genererade en positiv avkastning. Resultaten 

var oförändrade även efter att de justerades för transaktionskostnader. Deras resultat indikerar 

att en kortsiktig contrarian strategi skulle vara lönsam. 

Narasimhan Jegadeesh och Sheridan Titman (1993) jämförde avkastningen för vinnaraktier 

och förloraraktier i samband med kvartalsrapportering under tidsperioden 1965 till 1989.  I 

deras studie skapades portföljerna beroende på aktiernas prestation över de senaste sex 

månaderna varpå de följdes upp under 36 månader. För varje månad mätte de avkastningen 

för de företag som rapporterade och jämförde vinnarportföljen med förlorarportföljen. Under 

sex månaders tid gav vinnarportföljen i deras studie bättre avkastning, därefter var 

förhållandet det omvända. De menar i sin studie att resultatet kan tolkas som en överreaktion 

med en viss förskjutning på marknaden. Nyheterna bakas successivt in i priset men vilket 

drivs för långt vilket leder till över och under värdering av aktien. Den kumulativa 

avkastningen i figur 3 visar att vinnarportföljen hade relativt bättre avkastning under åtta 

månader, därefter vänder det. Vid nio månader överraskar förlorarna marknaden positivt och 

vinnarna negativt varpå förlorarna relativt avkastar bättre än vinnarna. Vid 16 månader var 

den ackumulerade avkastningen för de båda portföljerna på samma nivå, i slutet av 36 

månader var den ackumulerade avkastningen för förlorarportföljerna klart högre. En 

momentum strategi skulle vara lönsam enligt författarna på medellång sikt, 3 till 12 månader, 

och en contrarian strategi på lång sikt. Senare utökar de studien till att sträcka sig ända till 

1998 och finner då fortfarande stöd för momentum rörelser i aktiepriser på upp till ett års sikt 

(Jegadeesh et al., 2001). 
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Figur 3: Ackumulerad avkastning för vinnar- och förlorarportfölj

Källa: Haugen (1999, s.24)

Haugen (2001, s.598) menar att överreaktionen är ett resultat av investerarnas övertro om att 

företags prestationer skall fortsätta samma utveckling. Även Shleifer (2003, s.18) skriver att 

investerare tenderar att bedöma företag efter hur de har presterat historiskt och på så vis över-

respektive undervärderar företag. För att ytterligare utreda möjliga indikatorer på över 

respektive undervärderade aktier separerar Jegadeesh et al.(1996) företagsspecifika nyheter 

från de allmänna. De anser att det framför allt är i samband med överreaktion som det skulle 

vara lönsamt med en contrarian strategi. I studien finner de stöd för att marknaden 

överreagerar på företagsspecifika nyheter, medan de allmänna händelserna bakas in i 

aktiepriserna med en förskjutning. 

Jennifer Conrad och Gautam Kaul (1998) testar momentum och contrarian strategier för åtta 

olika tidshorisonter mellan 1926 och 1989 på den amerikanska marknaden. I deras studie 

utgår de ifrån att aktier utvecklas slumpmässigt. Deras resultat är i linje med De Bondt et al. 

(1985), Lehmann (1990) och Jegadeesh et al.(1993) och visar på att contrarian strategier 

fungerar på kort sikt respektive lång sikt, momentum strategier är däremot lönsamma på 

medellång sikt. De finner emellertid endast signifikant stöd för att en contrarian strategi skulle 

ha varit lönsam och generera överavkastning under subperioden 1926-1947. Contrarian 

strategier innebär ofta att investera i aktier som i medel genererat en låg avkastning och 

samtidigt sälja aktier med hög medelavkastning. Conrad et al. förklarar att contrarian

strategier inte fungerar i och med den höga spridningen bland individuella aktier i en 

urvalsgrupp. Trots att det med statistisk signifikans har uppmätts att förloraraktier vänder

räcker det med få starka avvikelser från detta som gör att hela förväntade motrörelsen raderas 
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ut. Därmed kommer vinnaraktier enligt författarna att fortsätta överprestera förloraraktier 

varför enbart momentum strategier är lönsamma. I figur 4 illustreras föregående resonemang.
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Figur 4: Aktiekursers utveckling vid momentum, contrarian respektive ingen reaktion

Källa: Jegadeesh et al. (2001) egen bearbetning.

Qian Shen, Andrew Szakmary och Subhash Sharama (2005) studerar lönsamheten i contrarian 

respektive momentum strategier på den internationella finansmarknaden från 1974 till 2000. 

De kan i sin studie styrka resultaten från Jegadeesh et al. (2001) vad gäller momentum 

strategier då vinnare tenderar att generera positiv avkastning upp till 12 månaders sikt varpå 

de därefter tenderar att generera en negativ avkastning. De finner således stöd för contrarian 

investering på lång sikt. När de delar upp tidsperioden i subperioder ser även de ett avtagande 

efter år 1987 i lönsamheten för contrarian strategier på utvecklade marknader.

Per Frennberg och Björn Hansson (1993) testar om aktiepriser på den svenska marknaden 

följer en slumpmässig utveckling eller om de går att förutse. Resultaten visade på att kurser 

upp till ett år är autokorrelerade och för längre tidsperiod finner de stöd för att kurserna är

negativt autokorrelerade. En autokorrelation innebär att den närmast följande period följer 

samma trend som den förgående och på samma vis innebär en negativ autokorrelation att 

marknaden rör sig i motsatt riktning.
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Ovanstående studier indikerar att aktiekurser går att förutsäga i en viss mån när överreaktion 

uppstår. Såväl momentum som contrarian strategier skulle ha fungerat historiskt men för olika 

tidsperioder och tidshorisonter. För att lyckas överavkasta i förhållande till marknaden krävs 

dock rätt timing vid aktiv investering (Bodie et al. 2008, s.11). Marknadens aktörer söker 

därför indikatorer på att ett företag är över respektive undervärderat. De systematiska 

missbedömningarna i prissättningen som dessa studier visar på kan förklaras av investerares 

begränsade rationalitet, vilket delvis drivs av psykologiska faktorer. 

3.2 Behavioural finance
Behavioural finance har tagit allt större plats i den finansiella litteraturen tar även in 

investerares psykologi som förklarande variabel för prissättningen av tillgångar på en 

marknad (Shleifer, 2003; Nofsinger, 2008).  Enligt Shleifer (2003, s.24) bygger dessa teorier 

på två fundament. Det första är att arbitrage är begränsat då felprissättningar upptäcks och det 

andra är investerares känslor kan leda till begränsad rationalitet. För att marknadens 

effektivitet skall äventyras krävs att båda dessa antaganden gäller. Om inga missbedömningar 

av investerare förekommer uppstår inte felprissättningar. Om möjligheter till arbitrage inte är 

begränsade kommer priserna direkt justeras till dess rätta nivå när arbitragörer handlar. 

Gruppbeteendet och marknadens generella humör har blivit föremål för underlag vid 

investeringsbeslut. Detta är därför något som det i allt större utsträckning forskas kring men 

som visat sig vara svårt att förutsäga. Kritiker till Behavioural Finance menar att de samband 

och förklaringar till att marknaden är ineffektiv är svåra att tillämpa i syfte att göra framtida 

prognoser (Ritter, 2003). Vilka som anses bidra till att marknaden inte är fullt effektiv och 

varför det är svårt att göra arbitragevinster belyses i kommande avsnitt. 

3.2.1 Marknadens aktörer
Många studier visat på ineffektiva marknader som ett resultat av aktörers systematiska 

felbedömningar. Redan 1962 presenterade Paul Cootner en hypotes om att det skulle finnas 

två olika typer av investerare som förklarade varför felprissättningar uppstår, professionella 

och icke-professionella. Skillnaden mellan dessa två är främst tillgången på information och 

förmågan att prognostisera ett företags framtida värde (Davis, 2004, s.8). Generellt förlitar sig 

investerare allt för mycket på den historiska utvecklingen. Därutöver finns det många aktörer 

som baserar sina investeringar på otillräcklig information eller rykten på marknaden vilket 

kan leda till felaktiga beslut. Dessa investerare har kommit att kallas för ”noise Traders”. 
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Deras motsats är Arbitragörer som konstant söker efter felprissättningar på marknaden 

(Shleifer, 2003, s.28ff).

Fama (1990) argumenterar att även om noise Traders agerande skulle driva priset ifrån dess 

fundamentala värde kommer detta omgående justeras, då arbitragörer handlar för att dra nytta 

av felprissättningar. Av denna anledning skulle dessa aktörer kunna bortses ifrån då de inte 

skulle påverka prissättningen. Marknader skulle på så vis vara effektiva trots aktörers 

missbedömningar i priset. Enligt De Long et al.(1990) däremot kan dessa aktörers 

förväntningar driva priset långt från dess fundamentala värde. Detta då de handlar i flock 

vilket leder till extrema värden som varar under längre perioder. Noise Traders förväntningar 

är oförutsägbara varför det inte finns garantier på tidpunkten då aktien kommer att återgå till 

dess fundamentala värde. Därmed innebär det en ökad risk för arbitragörer att ta en motsatt 

position. Risken att en arbitragör skulle tvingas likvidera en position i förtid och därmed 

förlora pengar leder till begränsad arbitragehandel ( Lo et al., 2005). Även Shleifer (2003,

s.52) anser att denna likviditetsrisk leder till begränsad handel, därmed justerar inte 

arbitragörernas handel aktiens pris till sitt fundamentala värde i samband med att 

felprissättning uppstår. Ytterligare en faktor som påverkar det begränsade arbitraget är 

transaktionskostnader (Haugen, 2002, s.55). Enskilda investerares felbedömningar torde inte 

påverka börsen i större bemärkelse, men som nämnts ovan blir arbitrage, en omöjlighet när 

investerare som fattar suboptimala beslut blir fler än de fullt rationella. Hur flockbeteende och 

gruppsykologi kan påverka börsen beskrivs närmare i följande avsnitt.

3.2.2 Flockbeteende 
Enligt den effektiva marknadshypotesen kan enbart ny information påverka priset på en aktie. 

Måndagen den 19 oktober 1987 rasar Dow Jones med 22.6 %. Tåget gick och alla hoppade på 

trots att ingen ny information hade kommit ut på marknaden.(Shleifer, 2003, s.20) Är 

investerarna inte korrelerade i sin prissättning kommer vissa att övervärdera aktien samtidigt 

som andra undervärderar aktien, därmed kommer jämviktspriset vara detsamma som det 

effektiva priset. Är investerarna däremot korrelerade kommer flera aktörer att över- respektive 

undervärdera aktien samtidigt vilket resulterar i att jämviktspriset skiljer sig från det 

fundamentala värdet (Shleifer, 2003, s.3). Korrelerade investerare och flockbeteende ger 

utrymme för aktiva investeringsstrategier såsom momentum eller contrarian. Investerare har 

många gånger visat på flockbeteende i sina beslut vilket innebär ett korrelerat beteende bland 
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dem. Priset på tillgångar blir därmed ett resultat av flockens generella uppfattning snarare än 

en fundamental analys. Ett tydligt exempel på hur investerare rusar med flocken in i en 

investering är IT-bubblan, då till exempel eBay hade ett P/E-tal på över 3000 (Nofsinger, 

2008, s.80). Ett annat exempel på flockbeteende är enligt Nofsinger (2008, s.78) hur media 

har en inverkan på våra beslut trots att ingen ny information förmedlas. Experter som uttalar 

sig i tidningar antas ha tillgång till andra verktyg för att inhämta ny information. Vidare 

väntas de besitta bättre kunskap för att göra en relevant analys av aktiemarknaden och på så 

vis blir informationen trovärdig för läsaren. Nofsinger (2008, s.78) hänvisar till en studie som 

gjorts över hur marknaden reagerar på dagliga kolumner i The Wall Street Journal. Graden av 

pessimism i morgonens kolumn testas mot marknadens handel under dagen. Resultatet av 

studien visar att marknadens handel är lägre efter en negativ kolumn trots att den inte verkar 

ha tillfört marknaden någon ny information. Flockbeteendet kan i sin extrema form leda till 

mani och hänger samman med masspsykologi. Enligt Kindleberger är masspsykologi en 

tillfällig avvikelse från rationellt beteende. Förhållandet mellan en rationell individ och en 

irrationell marknad är komplext. En individ fattar beslut som denne anser vara rationella, när 

dessa i själva verket är suboptimala. En investerare som i början är rationell kan förändras i 

olika stadier och gradvis tappa uppfattningen om verkligheten. ”En eller annan händelse ökar 

känslan av säkerhet. Optimismen får fäste. Trygga förväntningar på ett oavbrutet flöde av 

välstånd och stora vinster gör investeringsrisker mer tilltalande”. (Kindleberger, 1999, s.50)

Scharfstein och Stein (1990) menar att en möjlig förklaring till flockbeteende bland 

investerare är att förvaltare blir bedömda efter sin kortsiktiga prestation. De förklarar detta 

genom att dela upp marknadens aktörer i ”Smart ones” och ”Dumb ones”. Denna uppdelning 

kan jämföras med arbitragörer och noise traders, vilka diskuterats tidigare. De första antas 

söka upp information om en investerings egentliga värde medan de senare snarare baserar sina 

investeringar på rykten och signaler. Enligt Scharfstein et al. blir en förvaltare bedömd på två

punkter. Dels om investeringen har genererat tillfredställande avkastning i förhållande till den 

risk som tas, dels hur de har presterat i förhållande till andra förvaltare. De argumenterar att 

en dålig investering inte framstår lika illa om den stora mängden begått samma misstag, 

därmed anses det säkrare att följa flocken och vara en ’dumb one’, för att behålla jobbet. 

Investeringsbeslutet påverkas således av psykologiska faktorer. Liknande resonemang fördes 

redan på 30-talet av John M. Keynes (1936, s.157-158). Han var kritisk till att investerare 

kunde ta hänsyn till långsiktighet in sina beslut, eftersom de snarare utsattes för kritik av 

styrelser baserad på kortsiktig prestation. De tar inte beslut enbart baserat på den information 
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som finns tillgänglig, utan imiterar delvis vad omgivning gör för att inte riskera sitt omdöme, 

vilket kan påverka vilka företag förvaltare investerar i. Föregående resonemang exemplifieras 

av Peter Lynch, som är en framgångsrik investerare på Wall Street. Enligt Lynch (2000, s.59) 

söker inte den genomsnittliga fondförvaltaren efter aktier som ger en hög avkastning, utan 

efter ursäkter till varför denna inte köpte en aktie. Detta för att kunna ha en förklaring redo till 

varför fondförvaltaren inte köpte en aktie vars värde har ökat kraftig. Lynch menar att orsaken 

till detta är uppdragsgivarens reaktion på förvaltarens prestation, vilken beror på de aktier som 

fondförvaltaren har köpt. Anta att fondförvaltaren har köpt det okända företaget X som sedan 

tappar 30 procent i värde, då kommer denne att kritiseras. Köper förvaltaren däremot ett 

välkänt företags aktie, exempelvis Ericsson, och dess aktie backar med 30 procent, då 

kommer snarare Ericssons ledning att ifrågasättas. Ett ökänt ordspråk på Wall Street 

lyder: ”You’ll never lose your job losing you client’s money in IBM”. 
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4. Metod

4.1 Studiens Genomförande
Utgångspunkten vid genomförandet av studien har varit den studie som replikeras, närmare

beskriven i avsnitt 2.3. Nedan redogörs för studiens genomförande i punktform för att ge en 

översikt av varje del

 Cover Stories i Affärsvärlden och Veckans Affärer kategoriserades under tidsperioden 

1987-2006

 Inhämtande av aktiekurser för de företag som varit föremål för en Cover Story

 Sammanställning av aktiekursernas utveckling före respektive efter publiceringsdag 

för varje kategori och olika tidsintervaller

 Justering av genomsnittlig avkastning för Affärsvärldens Generalindex samt 

branschindex 

Tidsperioden vi valt att undersöka sträcker sig från 1987 till 2006. De Cover Stories som varit

underlag för studien är hämtade ur Affärsvärlden och Veckans Affärer vilka, enligt vår 

bedömning, är mest lika de tidskrifter som låg till grund för ursprungsstudien. Samtliga Cover 

Stories i respektive tidskrift undersöktes för tidsperioden 1987 till 2006 varefter företagen 

delades in i kategorier. Då vi ansåg ursprungsstudiens kategorier vara för generella har 

metoden utifrån vilken kategorisering sker vidareutvecklats.

För att undvika att påverkas av den faktiska börskursens utveckling gjordes kategoriseringen 

av branschtidskrifter före tidpunkten då börskurserna för respektive företag sammanställdes.

Aktiekurser för de företag som varit föremål för en Cover Story hämtades in från Reuters 

3000 Xtra. Därefter beräknades avkastningen, Holding Period Return, för varje enskilt företag 

före och efter publiceringsdagen för olika tidsintervall.

Avkastningen för varje företag i respektive kategori och tidsintervall justerades i nästa steg för 

Affärsvärldens Generalindex, AFGX, samt för branschindex. Med hjälp av dessa värden kan 

vi dels utläsa hur företag i genomsnitt har avkastat i förhållande till börsens utveckling och 

dels hur de har avkastat i förhållande till den bransch de befinner sig i.
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Utifrån de data vi har erhållit genom de beräkningar som har gjorts har vi kunna analysera 

dessa utifrån den teoribildning som presenterats i referensramen.

4.2 Praktiskt tillvägagångssätt

4.2.1 Datainsamling
Den studie som replikeras utgick ifrån följande tidskrifter: Business Week, Fortune och 

Forbes där den förstnämnda publiceras veckovis och de senare varannan vecka. De tidskrifter 

som undersökts i vår studie är Affärsvärlden och Veckans Affärer, där den förstnämnda riktar 

sig till ”Beslutsfattare inom stora och medelstora företag. Mer intresserade sparare”

(www.affarsvarlden.se) och den sistnämnda till ”Beslutsfattare i åldern 40 till 60 år”

(Mellgren). Två tidskrifter som ansågs kunna vara användbara i studien inledningsvis valdes 

bort, då dessa inte passade profilen av de amerikanska tidskrifterna. Dels Privata Affärer som 

anger att: ”Våra läsare får fördjupade insikter i privatekonomiska frågor som aktier, fonder, 

skatter, familjejuridik, försäkringar, boende och bilekonomi.” (www.privataaffarer.se) Denna 

tidskrift bedömdes i allt för liten utsträckning ta upp enskilda företag och skulle därför inte 

öka underlaget till studien nämnvärt. Tidningen Aktiespararen, som ges ut av Aktiespararna, 

valdes bort då denna ges ut på månadsbasis, en allt för låg frekvens. 

Ursprungsstudien undersökte tidskrifter på en tjugoårsperiod under åren 1983 till 2002. De

data som varit tillgänglig i vår studie sträcker sig till 1987, varför tidskrifter från 1987 till 

2006 har undersökts för att få största möjliga underlag. Samtliga Cover Stories från Veckans 

Affärer och Affärsvärlden har bedömts och delats in enligt de kriterier som redogörs för i 

avsnitt 4.3 kategorisering. Inga exemplar har förbigåtts då samtliga exemplar har funnits 

tillgängliga, om än på olika orter11. Totalt rör det sig om över 1700 framsidor som har 

bedömts, sommaruppehåll samt dubbelnummer runt årsskiftet innebär att antalet publicerade 

tidskrifter per år och tidning är runt 44 och inte 52.

Cover Stories är en färskvara och behöver i många fall sättas i ett sammanhang för att kunna 

förstå dem och tolka dem rätt. En Cover Story från 1994 om Sören Gyll kan bara kopplas till 

Volvo om personen som läser den vet att han var VD för Volvo vid tidpunkten. Eftersom vi 

utgår ifrån att läsarna var förtrogna men händelser som var aktuella då, har vi i många fall 

även granskat den artikel som Cover Storyn handlar om. Därmed har inte endast Storyn 

                                                
11 De bibliotek som besökts för en fullständig sammanställning är: Handelshögskolans Bibliotek i Göteborg, 
Linköpings Stads- samt Universitetsbibliotek, Stockholms Stadsbibliotek 
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bedömts utan bedömningen har skett utifrån artikelns innehåll. En bedömning av Cover 

Storyn utan hänsyn till artikeln hade riskerat bli felaktig.

För att hämta in börskurser för de företag som varit föremål för Cover Stories har följande 

databasar varit tillgängliga: Six Trust, Reuters Xtra 3000 och Ecowin som är en del av 

Reuters. Då Six Trust tillhandahåller börskurser på dagsbasis från 1982 samt även börskurser 

för företag som inte längre är noterade valdes denna databas initialt. Six Trust har ett flertal 

kurser för varje företag beroende på tidsperiod, ibland löper upp till fem aktiekurser parallellt. 

Svårigheten består då i att bestämma vilken aktiekurs som är mest relevant, vidare hur en 

tidsperiod om exempelvis 250 dagar skall hanteras där en aktiekurs slutar efter 100 dagar och 

en annan tar vid för resterande dagar. Eftersom en sådan bedömning dels riskerade bli 

subjektiv samt att bearbetning av rådata inte var genomförbar med hänsyn till tidsramen,

gjordes bedömningen att dataserierna skulle hämtas in från en annan källa. Reuters 3000 Xtra 

tillhandahåller endast en dataserie per aktie och därmed faller aspekten kring subjektivitet i 

val av kurs bort, varför detta blev den källa som användes i stället. Historiska dataserier i 

Reuters 3000 Xtra är begränsade till 1987, enda möjligheten att få tillgång till äldre data är 

genom programmering vilket vi inte hade kunskap att göra.

4.2.2 Bortfall av data
En stor del av de undersökta Cover Stories har fallit bort då dessa belyser annat än specifika 

företag. Politik får stort utrymme, särskilt under valår, makroekonomiska skeenden och EMU-

debatten men även branscher i sin helhet är ämnen som ofta förekommer men som inte passar 

in i studien och därför har uteslutits. Personer ur familjerna Wallenberg, Stenbeck och i 

mindre utsträckning Ax:son Johnsson förekommer också som Cover Stories, dessa har dock 

uteslutits då det snarare handlar om personen eller sfären, än ett specifikt företag. Vidare hade 

bedömningen blivit av allt för subjektiv karaktär, där vi exempelvis hade tvingats ta ställning 

till om Marcus Wallenberg på Cover Storyn skulle utgöra en indikator för de bolag denne är 

engagerad i eller samtliga bolag Wallenbergsfären har intressen i. 

I de fall där ett företag förekommer på två eller fler Cover Stories inom tre månader och 

tilldelats samma kategori, har de senare uteslutits. Detta för att undvika dubbla observationer

inom korta tidsintervall vilket är i linje med studien vi replikerar. I Reuters 3000 Xtra är 

enbart dataserier från företag som är noterade idag tillgängliga, dvs. då dataserierna inhämtas. 
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Således har företag som avnoterats under tiden inte tagits hänsyn till, vilket skiljer sig från 

ursprungsstudien där samtliga företag inkluderats, dvs. även de som avnoterats. 

4.3 Kategorisering
Samtliga Cover Stories har delats in i kategorier på en femgradig skala med utgångspunkt i 

den indelning ursprungsstudien gjorde. Vi anser dock att den kategoriseringen inte täcker 

samtliga Cover Stories i vår undersökning, dvs. kategoriseringen är allt för generell och 

lämnar utrymme för tolkningar. För att minska osäkerheten har en metodutveckling gjorts, där 

kriterierna i varje kategori utökats för att minimera subjektivitet och slumpmässighet vid 

kategorisering av Cover Stories. Tabell 1 redogör för hur kategorisering har tillämpats:
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Utvecklad kategorisering Ursprunglig kategorisering

Kategori 1 Företag A 
- är framgångsrikt
- har varit framgångsrikt
- antas vara framgångsrikt i framtiden  
- enbart positiv Cover Story

Company A ”is” or ”has” done 
something innovative or profitable 
(very positive cover)

Kategori 2 Företag A
- är framgångsrikt men frågetecken 
kring företaget förekommer
- skall lansera en produkt/tjänst där dess
framgång är osäker
- skall fusionera, Cover Storyn är positiv 
till fusionen
- har varit framgångsrik i delar av 
verksamheten som lyfts fram

Company A “plans to do” or “is in 
the process of doing” something 
innovative for the future, but will it 
work? (optimistic cover).

Kategori 3 Företag A
- skall fusionera, Cover Storyn tar inte      
ställning till fusionen
- bedömds vare sig negativt eller positivt
- skall köpas upp, Cover Storyn tar inte 
ställning till uppköpet
- ledningsbyte som inte beror på kris i
företaget

The cover gives no particular 
opinion as to whether Company A 
is good or bad (companies are 
identified on the cover, but the 
cover gives no indication of a 
positive or negative slant to the 
feature).

Kategori 4 Företag A
- är ej eller har ej varit framgångsrikt, 
dock finns det positiva aspekter
- skall fusionera, Cover Storyn är 
negativ till fusionen
- har ej varit framgångsrik i delar av 
verksamheten som lyft fram
- har ej varit framgångsrik men skall 
lansera en ny produkt/tjänst

Company A has experienced “poor 
performance”, but the end of the 
poor performance may be near 
(pessimistic past but a turnaround 
is predicted).

Kategori 5 Företag A
- är ej framgångsrikt
- har ej varit framgångsrikt
- tros inte vara framgångsrikt i framtiden
- har eller skall genomföra ledningsbyte 
på grund av kris

Company A is doing very poorly, 
or a scandal has occurred 
(pessimistic cover, sometimes 
implying a future management 
change and/or litigation).

Tabell 1: Utvecklad definition för kategorisering
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Notera att samtliga kriterier inte behöver uppfyllas för att ett företag skall hamna i en viss 

kategori. För att företag skall anses tillhöra kategori 2, kan det innebära att företaget antingen 

lanserar en produkt där dess framgång är oviss eller kan delar av ett företags verksamhet 

framhävas positivt. Vidare har benämningen framgångsrikt valts då de fångar olika Cover 

Stories, exempelvis kan ett företag ha varit lönsamt, haft en stark tillväxt eller tagit sig in på 

en ny marknad och av någon av dessa anledningar hamnat i kategori 1 eller 5 vid motsatta 

förhållanden.

Cover Stories utgörs i vissa fall av företagsledare, för exempelvis ABB är under en tidsperiod 

nästan uteslutande Percy Barnevik avbildad på Cover Storyn oavsett om det handlar om 

honom som person eller om ABB. Såldes har en distinktion gjorts huruvida artikeln fokuserar 

på personen eller om artikeln främst behandlar företaget. I de fall där artikeln främst handlar 

om personen har företaget kategoriserats som en 3:a, detta då företaget får uppmärksamhet då 

dess VD (styrelseordförande – eller ledamot) uppmärksammas. Har artikeln fokuserat på 

företaget har bedömning gjorts utifrån innehållet. Veckans Affärer utsåg under en viss period 

Sveriges mäktigaste kvinna, i de fallen har företaget kvinnan i fråga arbetar vid tillordnats

kategori 3. En Cover Story i Veckans Affärer tar upp Carl-Henric Svanberg som bästa 

företagsledare, därmed kategoriserades Assa-Abloy (som han var VD för vid tidpunkten) i 

kategori 1. Detta då en förutsättning för hans topplacering torde vara att han sköter bolaget väl 

samt att det är en tillgång för företaget att ha en bra företagsledare.

4.3.1 Subjektivitet i kategorisering
Hur en Cover Story uppfattas är individuellt och kan tolkas på olika sätt. Om titelsidan lyder 

att företag X köper upp företag Y kan det tolkas negativt eller positivt beroende på vad 

personen ifråga har för uppfattning om företag Y. Genom att var konsekvent i indelning av 

kategorier samt att vara tydlig i vad dessa innebär, har subjektiviteten minimeras. En annan 

aspekt som påverkat kategoriseringen är att vi inte vet i vilken kontext Cover Stories 

publiceras i. Till en Cover Story från 2006 är vi förtrogna med den allmänna debatten, 

marknadsläget, företagsledare etc. jämfört med 1988 där vi inte besitter några kunskaper i 

tidigare nämnda områden. Med hjälp av kategoriseringen skall eventuell diskrepans i 

bedömningen kunna undvikas, vi tycker dock ändå att det finns anledning att göra läsaren 

uppmärksam på detta.
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4.4 Val av index
Studien som replikeras justerade genomsnittlig erhållen avkastning, HPR, för respektive 

kategori och tidsperiod för två mått. Dels användes CRSP-Stock index12 för att utreda hur ett 

företag presterat relativt marknadsindex, dels ett storleksmatchat företag inom samma bransch 

för att jämföra hur ett liknande företag presterat under tidsperioden. För att justera för börsens 

utveckling har AFGX använts. Detta då inga andra index som varit tillgängliga sträcker sig till 

1987 utom AFGX. Vidare har index från de olika branscherna hämtas in, dock är dataserierna 

begränsade till 1995 och framåt, bortsett från ett index, Telecom som börjar 1997. Justeringar 

för bransch har därmed inte varit möjligt under en viss tidsperiod. Andra källor har visserligen 

index som startar tidigare, dock var antalet index som tillhandahålls inte lika omfattande som 

Affärsvärldens index. Dessutom visade en jämförelse av ett marknadsindex utveckling från en 

källa jämfört med en annan inte samma utveckling. Av denna anledning valde vi att begränsa 

oss till en källa. Samtliga uppgifter rörande AFGX samt övriga index är hämtade ur Ecowin, 

en databas som ingår i Reuters och därför anses vara lämplig att använda då aktiekurserna är 

hämtade ur Reuters 3000 Xtra.

Det har inte varit möjligt att justera avkastningen för ett storleksmatchat företag inom samma 

bransch. På Stockholmsbörsen är antalet noterade företag avsevärt lägre än på den 

amerikanska marknaden. Exempelvis är Hennes & Mauritz verksamt interkontinentalt till 

skillnad från Lindex eller Kapp-Ahl som huvudsakligen bedriver sin verksamhet i Sverige. Av 

den anledningen har en jämförelse mot branschindex valts i stället för att justera mot 

jämförbart företag i samma bransch och storlek.

Företag har tillordnats bransch utifrån den indelning Affärsvärlden gör. Därutöver har 

branschindelning av företag gjorts efter en subjektiv bedömning, där vi har tillordnat företag 

till den bransch som vi anser vara mest lämplig och med hänsyn tagen till de index som finns 

tillgängliga. Detta för att vi är av uppfattningen att indelningen som görs av Affärsvärlden i 

vissa fall i för bred, företag placeras i allt för breda branscher samtidigt som det finns 

subindex i respektive bransch som enligt vår uppfattning passar bättre. Problematiken av 

branschindelning uppmärksammas av De Wit et al. (2005, s.104). De menar att bedömning av 

branschtillhörighet i många fall är svår vilket de exemplifieras av följande företag. Swatch, en 

klocktillverkare, anser att deras produkt är en modeaccessoar och därför tillhör 

                                                
12CRSP (Center For Research in Security Prices) Stock Index är ett index som baseras på alla de aktier som 
handlas på NYSE, AMEX och NASDAQ 
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modebranschen. Liknande svårigheter uppstår vid indelning av exempelvis SCA då deras 

verksamhet omfattar såväl råvaror som konsumentprodukter. Problemet har hanterats genom 

att redovisa resultat såväl utifrån Affärsvärldens indelning, som inte påverkats av vår 

subjektivitet, som utifrån vår egen bedömning. Hur indelningen har gjorts av Affärsvärlden 

och vilken bedömning vi gjort är redovisat i appendix 2.

4.5 Val av teorier
I vår studie undersöker vi en myt som är kopplad till aktiv investering. Vi utgår ifrån att 

investerare som använder sig av en aktiv strategi, contrarian eller momentum, söker 

överavkastning. Därför har vi valt teorier och studier där överreaktion och felprissättningar i 

marknaden redogörs för. Inom behavioural finance belyses orsaker till felprissättningar samt 

flockbeteende som kan hänföras till varför aktiva strategier skulle kunna vara lönsamma.

4.6 Bearbetningsmetodik
Arnold et al.’s metoder har i stor utsträckning använts i studien. Aktiernas Holding Period 

Return ,HPR, beräknas för det olika angivna tidsintervallen för att utröna om det förekommer

någon skillnad i utvecklingen före och efter publiceringen. För att analysera kursutvecklingen 

på kort och lång sikt beräknas avkastningen för en månad (-21 till -1), sex månader (-125 till -

1) och tolv månader (-250 till -1) före publiceringen samt motsvarande tidsperiod efter. Vi har 

även beräknat avkastningen för fem dagar efter publiceringen för att undersöka om kortsiktiga 

effekter kan fastställas. Tidsintervallet på 500 dagars sikt före respektive efter publiceringen 

har uteslutits.  Vi är av uppfattningen att det uppstår flera händelsedrivna svängningar under 

fyra års tid. Därför skulle det vara svårtolkat om en upp- respektive nedgång som uppträder i 

slutet av 500 dagar har ett direkt samband med de förhållanden som rådde vid tidpunkten för 

publiceringen. Genom att studera kursutvecklingen två år kring publiceringen torde en 

långsiktig utveckling kunna utläsas samtidigt som osäkerheten vid tolkningen av resultaten 

minskar. Övriga tidsintervall motsvarar ursprungsstudiens.

HPR är investeringens avkastning för en given period och beräknas 
t

tt

P

PPD )( 1   , där P står 

för pris och D för utdelning. Vi kommer ej att ta någon hänsyn till eventuella utdelningar som 

skett under tiden på grund av att det skulle vara för tidskrävande att hitta den informationen

för samtliga företag. Måttet HPR kommer att visa kursens generella rörelse. I och med att en 

akties uppgång respektive nedgång dels kan bero på makro-, dels branschspecifika och dels på 
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företagsspecifika händelser kommer detta mått att justeras. En makrohändelse kan antingen 

antas påverka marknaden som helhet eller en bransch för sig, dessutom är branscher är mer 

eller mindre känsliga för olika händelser. (Bodie et al., 2008, s.333) För att studera huruvida 

överavkastning förekommer kommer vi att justera detta avkastningsmåttet. Dels justerades

HPR för AFGX för att mäta om aktien haft en över- respektive underavkastning gentemot 

hela marknaden. Därutöver justerades HPR för respektive branschindex för att mäta 

avkastningen relativt branschen. Därmed mäts dels om det finns ett generellt mönster i kursen 

efter att företaget varit föremål för en Cover Story och dels om dessa rörelser är 

företagsspecifika eller om de är gemensamma för hela branschen eller marknaden.

4.6.1 Signifikans av resultat
För att avgöra vilka generella slutsatser som kan dras utifrån vår studie genomförs 

hypotesprövning. Ett t-test utförs för att testa huruvida ett skattat värde är signifikant skilt från 

en konstant. Vi avser testa huruvida de företag som förekommer som Cover Story har en 

signifikant överavkastning gentemot dels marknaden och dels den bransch de befinner sig i. 

För testet väljs en konfidensgrad som visar på sannolikheten för att en överavkastning hamnar 

inom ett intervall. Högre konfidensgrad innebär bredare intervall. Ett stort intervall innebär en 

stor variation och därmed är medelvärdet inte särskilt tillförlitlig. Motsatt så innebär ett smalt 

intervall en högre tillförlitlighet i de uppmätta värdena. Ett större konfidensintervall ger dock 

högre sannolikhet att fånga upp en okänd variabel vilket minskar risken till at dra felaktiga 

slutsatser. För större antal observationer uppnås en högre konfidensgrad för smalare intervall 

och då även tillförlitligheten. (Westerlund, 2005, s.59) Observationerna för vår studie utgörs 

av antalet Cover Stories, vilket skiljer sig åt mellan kategorier, tidsintervall och uppmätt 

medelvärde. Vi testar alla resultaten med 90, 95 och 99 procents konfidensintervall. Kan 

nollhypotesen förkastas för de uppmätta justerade värdena för ett valt konfidensintervall kan 

en signifikant överavkastning gentemot AFGX respektive branschindex med motsvarande 

sannolikhet antas.
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För kategorierna testas följande hypoteser:

0:0 H

0:1 H

Vår nollhypotes är att avkastningen inte skiljer sig från noll och alternativhypotesen är att 

avkastningen är skild från noll. För de justerade måtten innebär detta ett test om 

överavkastning förekommit eller ej.

T-värdet beräknas enligt  
n

x
t

/

0




  där x  är medlet och σ är standardavvikelsen för antalet

observationer, n, i respektive kategori. T-test förutsätter ett normalfördelat urval. Det är 

vanligt med viss oregelbundenhet eller skevhet i mindre urval vilket inte påverkar utfallet av 

testet. T-test är förhållandevis robusta för avvikelser från det normala i distributionen men det 

finns risk att dra felaktiga slutsatser om allt för stor skevhet förekommer. För stora urval kan 

dock t-test användas även för tydligt skeva urval på grund av den centrala gränsvärdessatsen 

som anger att om X har medelvärdet μ och standardavvikelsen 2 kommer fördelningen av ett 

stickprovs medelvärde att närma sig en normalfördelning med medelvärdet μ och varians 

2 /N när stickprovstorleken växer. Ett stort urval brukar anses vara 30 till 40. (Westerlund, 

2005 s.59, Moore 2003, s.426) De värden vi undersöker är baserade på cirka 25 till 130 

observationer, beroende på vilken kategori det rör sig om. För att inte riskera att dra felaktiga 

slutsatser genomförs även ett ickeparametriskt test.  Ett ickeparametriskt test är till skillnad 

från ett t-test inte baserat på bakomliggande fördelningsantaganden. Rank test är ett sådant 

test och tillåter alla typer av utseende på fördelningskurvan, då detta test rankar 

observationerna och drar slutsatser därefter (Moore, 2003, s.1713). Vi kommer att använda 

Wilcoxon Signed Rank test vilket är samma test som använts i den studie vi replikerar. 

Anledningen till att vi valt dessa test är att vi vill kunna jämföra våra resultat med 

ursprungsstudien i största möjliga utsträckning.

4.7 Metodkritik
Ursprungsstudien som genomfördes på den amerikanska marknaden, Are Cover Stories 

Effective Contrarian Indicators, jämförde företag som varit föremål för Cover Story mot ett 

jämförbart företag, dvs. av liknande storlek och verksam i samma bransch.
                                                
13 Avser sidan 17 i kapitel 23, bifogad CD-skiva i boken
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Valet av branschindex är inte optimal, detta då vissa företag väger tungt i respektive bransch. 

Detta får till följd att om företag X, som utgör en stor del av branschen, har en låg tillväxt 

kommer även branschen som helhet ha en låg tillväxt. Vidare är indelningen av företag i 

respektive bransch i vissa fall svårbedömt då vissa index innehåller företag med olika karaktär. 

Hur vi har delat in dessa redovisas dock fullt ut i appendix 2. Genom att justera måttet med 

inte bara marknadsindex utan även branschindex blir studiens resultat mer komplett. Dels har 

den studie vi replikerar justerat för två parametrar och dels anser vi att det är intressant att få 

svar på om en uppgång eller nedgång i ett företag även har skett i hela branschen.

Betydelsen av branschtidskrifter kan ha skiftat över tid, informationstillgången var inte lika 

lättillgänglig och omfattande i mitten på 80-talet som den varit sedan Internets spridning. 

Vidare har framtoningen varierat mellan åren, under valår har politiken utgjort en stor del av 

framsidorna, under vissa perioder har personer snarare än företag varit i fokus. Skiftningar av 

detta slag och hur det påverkar utfallet är inget vi har tagit hänsyn till. På grund av att endast 

företag som är noterade på stockholmsbörsen när studien genomförs tas hänsyn till uppstår ett

survivor bias. Studiens utfall skulle kunna påverkas på grund av att företag som hade delats in 

i kategori 4 eller 5 uteslutits då det i ett senare skede har upphört existera och därmed 

avnoterats. Samtidigt skulle det kunna vägas upp av framgångsrika företag, tillhörande i 

kategori 1 eller 2, som har köpts ut av börsen. Vår bedömning är att studien i sig inte förlorar i 

relevans, utan att utfallet enbart gäller de företag som är noterade hösten 2007.

4.8 Validitet och Reliabilitet
Begreppen validitet och reliabilitet avser studiens giltighet respektive tillförlitlighet (Jacobsen,

2000, s.255). Dessa redogörs för nedan för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om

studiens resultat är tillförlitligt, dess generaliserbarhet och replikerbarhet.

Validitet berör två delar, dels den interna giltigheten och den externa giltigheten. Det 

förstnämnda avser huruvida det som undersökts verkligen är vad som skulle undersökas

(Jacobsen, 2002, s.22), det senare avser generaliserbarheten (Yin, 2007, s.55). För att den 

interna validiteten skall var hög är det avgörande att de kursrörelser som är underlag för 

beräkningar är korrekta. Eftersom vi har använt oss genomgående av Reuters 3000 Xtra där 

inga kursjusteringar har behövt göras anser vi detta kriterium vara uppfyllt. De begränsningar 

vi har gjort i studien innebär att generaliserbarheten och därmed den externa giltigheten 

minskar. Företag som inte är noterade vi studiens genomförande är inte inkluderade, således 
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kan resultaten inte generaliseras för samtliga företag som varit föremål för en Cover Story 

under tidsperioden utan för de företag som är listade i dag, dvs. hösten 2007. Vidare har 

utdelningar inte tagits hänsyn till vid beräkningar vilket dock inte påverkar något specifikt 

företag då detta gäller för samtliga företag.

Reliabiliteten avser studiens tillförlitlighet och replikerbarhet (Jacobsen s21). Samtliga 

uträkningar har genomförts i SPSS och Excel, vilket torde minimera risken för eventuell 

påverkan av resultatens beräkningar. För att replikerbarheten skall vara god förutsätter det att 

genomförandet är väldokumenterat (Yin, 2007, s.59). Hur kategoriseringen är genomförd är 

tydligt redovisat, källa för inhämtning av börskurser är angiven samt att tillväggångssättet av 

beräkningar är väldokumenterat. Vidare har indelningen av företag i respektive bransch 

bifogats i ett appendix vilket tydliggör mot vilken bransch respektive företag jämförs mot. Vi 

menar att kriterier för replikerbarhet är uppfyllda.
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5. Resultat
Resultaten av vår studie är baserade på totalt 298 Cover Stories varav 148 från Affärsvärden 

och 150 från Veckans Affärer 14 . Dessa är förhållandevis jämnt fördelade över de olika 

kategorierna förutom kategori 5 som är relativt underrepresenterad i vårt urval, vilket framgår 

av tabell 2. Därutöver bör det tilläggas att antalet Cover Stories för varje kategori är färre när 

överavkastning gentemot branschindex studeras på grund begränsad data.

Generell 
indelning Positiva kategorier Neutral kategori Negativa kategorier

Kategori 1 2 3 4 5
Affärsvärlden 
(148) 28 34 36 32 18
Veckans Affärer 
(150) 36 37 41 17 19

Total (298) 64 71 77 49 37

Tabell 2: Antal Cover Stories uppdelat på tidning och kategori

Vi har dels valt att testa för huruvida det finns ett samband för den övergripande uppdelningen 

bestående av positiva, neutrala och negativa Cover Stories, dels för den femgradiga 

kategoriindelningen som presenterades i metodavsnittet.

5.1 Utveckling kring publiceringsdag
I följande tabeller redovisas avkastningen för tidsperioden som anges högst upp i kolumnen. 

Holding Period Return (HPR), det vill säga den avkastning som ett innehav genererat för den 

givna perioden kring publiceringen har beräknats genom 
t

tt

P

PP )( 1   för var och ett av 

företagen och presenteras här som ett medelvärde för respektive kategori.  På samma sätt har 

vi beräknat vilken avkastning Affärsvärldens Generalindex genererat under motsvarande 

period och minskat aktiernas avkastning med denna, benämnt som AR (Adjusted Return).  

Det tredje måttet AHPAR-IM (Average Holding Period Abnormal Return - Index Matched) är 

företagens avkastning justerat med avkastningen för matchat branschindex utefter 

Affärsvärldens indelning. Det fjärde måttet som anges med kursiverad text motsvarar det 

tredje måttet, AHPAR-IM, men utgår från vår egen branschindelning. För att lättare jämföra 

siffrorna redovisas dessa även på årsbasis. Inom parentes presenteras hur många observationer 

medelvärdet är baserat på. Antalet observationer skiljer sig åt mellan de olika kategorierna 

och tidsperioderna. Siffran som redovisas i raden för t-test är t-värdet. För det Signed Rank 

                                                
14 Kategorisering av samtliga Cover Stories finns redogjorda för i Appendix 3
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testet redovisas z-värdet. Antalet stjärnor redovisar den fastställda signifikansnivån för 

resultaten. Tre stjärnor motsvarar en procent, två står för fem procent och en stjärna för tio 

procent. Inga stjärnor betyder att resultatet ej är signifikant skilt från noll. Andelen företag

som genererat negativ respektive positiv avkastning under perioden redovisas i raden nedgång 

respektive uppgång. Exempelvis har 22 procent av de undersökta företagen i kategorin 

positiva Cover Stories haft en negativ kursutveckling under tidsperioden -250 dagar till 

publiceringsdagen. I de fall då andelen aktier med uppgång respektive nedgång inte summeras 

till 100 procent beror det på att det har förekommit företag som inte har avkastat under 

tidsperioden.

5.1.1Generell uppdelning
Data i tabell 2 presenterar resultaten av vår studie baserat på den övergripande indelningen. 

De Cover Stories som tillordnats kategori 1 och 2 har slagits samman till en bredare grupp 

som klassats som positiva.  På samma sätt har kategori 4 och 5 slagits samman till en grupp 

som klassats som negativa Cover Stories. Således motsvarar kategori 3 neutrala Cover Stories.
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Dagar -250 -125 -21 5 21 125 250

HPR_1&2 (136) 66,5% 32,6% 4,5% 0,5% 4,3% 16,4% 41,6%

Årsbasis 66,5% 65,3% 53,4% 26,7% 50,9% 32,9% 41,6%

T-test 5,250*** 5,765*** 2,767*** 1,057 1,448 3,242*** 3,793***

Signed Rank test -7,341*** -7,547*** 3,073*** -0,632 -1,673* -3,395** -4,480***

Nedgång 23% 17% 40% 45% 44% 40% 36%

Uppgång 77% 83% 60% 53% 54% 60% 64%

AR_1&2 (136) 48,8% 22,0% 3,5% 0,2% 3,7% 12,0% 30,6%

Årsbasis 48,8% 44,0% 42,2% 9,8% 44,3% 24,0% 30,6%

T-test 4,195*** 4,222*** 2,304** 0,382 1,305 2,613** 3,033***

Signed Rank test -5,682*** -5,456*** -2,178** -0,039 -0,719 -1,948* -2,784***

Nedgång 31% 29% 40% 51% 51% 45% 46%

Uppgång 69% 71% 60% 49% 49% 55% 54%

AHPAR-IM_1&2(103) 46,6% 21,7% 3,1% 0,4% 3,0% 10,0% 29,7%

Årsbasis 46,6% 43,5% 36,4% 19,6% 35,2% 20,0% 29,7%

T-test 3,524*** 3,412*** 2,185** 0,732 1,173 2,489** 2,722***

Signed Rank test -4,209*** -4,476*** -2,309** -0,674 -0,069 -1,437 -1,855*

Nedgång 37% 35% 42% 46% 52% 49% 50%

Uppgång 63% 65% 58% 54% 48% 51% 50%

AHPAR-IM_1&2 (103) 40,4% 16,9% 3,3% 1,1% 0,1% 8,6% 28,9%

Årsbasis 40,4% 33,7% 39,6% 54,4% 0,7% 17,3% 28,9%

T-test 2,770*** 2,390** 1,899* 1,585 0,061 2,350** 2,512**

P
os

iti
va
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Signed Rank test -2,964*** -3,006*** -1,863* -0,98 -0,516 -1,307 -1,733*

Tabell 3: Resultat för positiva Cover Stories
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Dagar -250 -125 -21 5 21 125 250

HPR_3 (77) 36,1% 18,1% 7,0% -0,1% 4,3% 13,1% 25,5%

Årsbasis 36,1% 36,3% 83,7% -3,0% 50,9% 26,2% 25,5%

T-test 3,470*** 2,168** 1,37 -0,12 1,29 2,897** 3,776***

Signed Rank test -3,759*** -2,573** -1,512 -0,058 -1,292 -2,764*** -3,094***

Nedgång 34% 37% 40% 45% 41% 39% 36%

Uppgång 66% 63% 58% 52% 57% 61% 64%

AR_3 (77) 20,5% 13,0% 5,8% -0,6% 1,9% 2,4% 4,6%

Årsbasis 20,5% 26,0% 68,5% -28,9% 23,0% 4,7% 4,6%

T-test 2,267** 1,745 1,158 -1,076 0,576 0,582 0,810

Signed Rank test -0,962 -0,766 -1,267 -0,927 -0,531 -0,109 -0,201

Nedgång 49% 51% 45% 51% 45% 53% 52%

Uppgång 51% 49% 55% 49% 55% 47% 48%

AHPAR-IM_3 (48) 1,1% 4,1% -0,8% 1,4% -0,7% -2,0% -1,5%

Årsbasis 1,1% 8,1% -10,0% 68,8% -7,9% -3,9% -1,5%

T-test 0,141 0,819 -0,461 1,286 -0,412 -0,667 -0,317

Signed Rank test -0,391 -0,369 -0,226 -0,540 -0,051 -0,603 -0,995

Nedgång 51% 50% 42% 50% 50% 49% 53%

Uppgång 49% 50% 58% 48% 50% 51% 47%

AHPAR-IM_3 (48) 11,6% 3,1% 1,4% -0,5% 4,0% 2,6% 3,6%

Årsbasis 11,6% 6,1% 17,2% -26,8% 47,3% 5,1% 3,6%

T-test 1,233 0,810 1,407 -1,004 0,777 0,477 0,516

N
eu
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Signed Rank test -0,350 -0,804 -1,327 -0,980 -0,169 -0,439 -1,655*

Tabell 4: Resultat för neutrala Cover Stories
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Dagar -250 -125 -21 5 21 125 250

HPR_4&5 (86) 11,0% 14,8% 0,1% 0,1% 1,4% 22,2% 38,3%

Årsbasis 11,0% 29,6% 1,6% 7,1% 16,9% 44,5% 38,3%

T-test 0,998 1,089 0,077 0,179 0,596 2,116** 2,650**

Signed Rank test -0,412 -1,195 -0,472 -0,717 -0,173 -2,559** -2,640***

Nedgång 54% 52% 45% 52% 52% 39% 38%

Uppgång 46% 47% 55% 46% 47% 61% 62%

AR_4&5 (86) -1,4% 11,9% -1,2% 0,1% 1,2% 18,0% 28,1%

Årsbasis -1,4% 23,7% -14,1% 6,6% 14,3% 36,1% 28,1%

T-test -0,152 0,946 -0,776 0,156 0,534 1,881* 2,176**

Signed Rank test -2,906*** -2,247** -0,136 -1,005 -0,265 -1,706* -1,689*

Nedgång 68% 63% 50% 59% 52% 47% 42%

Uppgång 32% 37% 50% 41% 48% 53% 58%

AHPAR-IM_4&5(48) -10,1% -6,6% 1,3% 0,5% -1,2% 2,4% 4,3%

Årsbasis -10,1% -13,1% 15,6% 23,7% -14,1% 4,9% 4,3%

T-test -2,233** -2,589** 0,831 0,590 -0,844 0,679 0,835

Signed Rank test -2,246** -2,258** -1,385 -0,697 -1,180 -0,328 -0,571

Nedgång 67% 65% 40% 44% 56% 47% 53%

Uppgång 33% 35% 60% 56% 44% 53% 47%

AHPAR-IM_4&5(48) -10,5% 3,8% -1,0% 0,0% 1,1% 13,0% 17,4%

Årsbasis -10,5% 7,7% -12,5% 2,2% 12,8% 26,0% 17,4%

T-test -2,789** 0,457 -0,628 0,047 0,470 1,482 1,563

N
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Signed Rank test -3,193*** -1,670* -0,178 -0,729 -0,998 -0,852 -1,085

Tabell 5: Resultat för negativa Cover Stories
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I tabell 3 kan det utläsas att företag i gruppen för positiva Cover Stories har uppvisat en 

positiv avkastning såväl före som efter publiceringen. Vad gäller de justerade värdena så 

fortsätter även de att vara positiva efter publiceringen men avtar, i synnerhet på sex månaders 

sikt. Även på ett års sikt har dessa företag lägre överavkastning än vad de presterat ett år före 

publiceringen av Cover Storyn.  Dessa resultat är samtliga signifikant skilda från noll. För den 

neutrala kategorin, i tabell 4, är resultaten för överavkastning generellt ej signifikanta, vilket 

innebär att resultaten är mindre tillförlitliga.  Företagen i den negativa gruppen, i tabell 5, har 

generellt haft en bättre avkastning efter publiceringen än dessförinnan, dock är även mycket 

utav dessa resultat utan statistisk signifikans.  En svag underavkastning i förhållande till 

marknaden, dock ej statistiskt signifikant, utvecklas till att bli signifikant positiv på sex och 

tolv månaders sikt. En signifikant underavkastning ett år före publiceringen i förhållande till 

branschindex utvecklas till en svag överavkastning.

I figur 5 och 6 visas grafer över trenden för den genomsnittliga kursutvecklingen före och 

efter publiceringen för positiva respektive negativa Cover Stories justerade för marknadsindex 

i figur 5 och branschindex i figur 615. Avkastningen som ett företags aktie genererat har 

minskats med avkastningen som angivet index genererat under samma tidsperiod, därmed 

visas överavkastningen för gruppen. Grafen visar en trend för respektive grupps 

medelavkastning där publiceringsdagen är indexerat som 100. Vi vill uppmärksamma läsaren 

om att marknadsindex ej redovisas som en egen linje i grafen. I och med att varje grupp 

innehåller framsidor från olika historiska tidpunkter skulle det ej vara möjligt att ha en 

trendlinje för marknadsindex för en specifik tidsperiod Y-axeln anger indexerat värde för 

gruppen och X-axeln anger tidsintervallet. Observera att bredden på intervallen alltid är det 

samma i diagrammet trots att antalet dagar per intervall skiljer sig åt samt att skalan på Y-

axeln skiljer sig åt mellan de två diagrammen. Vid publiceringsdagen, dvs. tidpunkten noll, är 

värdet 100. 

                                                
15 För samtliga grupper se Appendix 1
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Kursutveckling för positiva och negativa Cover Stories, 
justerat för  AFGX
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Figur 5: Generell kursutveckling för positiva respektive negativa Cover Stories justerat för AFGX

Efter att marknadens avkastning, AFGX, har subtraheras från företagets avkastning har den 

positiva gruppen generellt fortfarande haft en stark tillväxt under tiden fram till 

publiceringsdagen. Medelavkastningen för gruppen tyder på en tillväxt med cirka 50 procent i 

kursen på ett års sikt. Efter publiceringen består överavkastningen, men som tidigare nämnts 

och vilket förtydligas i grafen avtar överavkastningen. Däremot uppvisar den negativa 

gruppen ett annat mönster. Grafen visar på att ett innehav av en aktie ett år innan fram till 

publiceringen skulle ha genererat negativ avkastning då trenden i kursen går från att vara 

något över 100 till 100 på publiceringsdagen. Vidare kan det utläsas att den negativa gruppens 

avkastning följer den positiva gruppens trend efter publiceringen och då genererar en positiv 

överavkastning. På sex och tolv månader har grupperna 12 och 18 procent respektive 30,6 och 

28,1 procent i avkastning, se även tabell 5.
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Kursutveckling för positiva och negativa Cover Stories, 
justerat för Branschindex
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Figur 6:Generell kursutveckling för positiva respektive negativa Cover Stories justerat för branschindex

Grafen i figur 6 visar på trenden för medelavkastningen för grupperna efter att företagets 

avkastning minskats med vad branschindex avkastat för samma tidsperiod. Jämförs denna 

graf med grafen i figur 5 kan en distinkt skillnad i trendutveckling mellan de båda grupperna

fastställas. Innan publiceringen kan det utläsas att negativa Cover Stories haft en starkare 

nedgång i kursen, dvs. dessa företag har genererat sämre än branschen de tillhör. Efter 

publiceringen visar trenden på en stabilisering för gruppen, dock finns inte samma uppgång 

som när avkastningen justerats för AFGX. Detta tyder på att de företagen med negativa Cover 

Stories går i kapp sina konkurrenter men presterar inte bättre än dem.  Vad gäller gruppen

med positiva Cover Stories har den i stort sett samma utveckling som i grafen i figur 3. Den 

historiskt starka kursutvecklingen avtar något på sex månaders sikt för att återigen bli stark på 

ett års sikt. 

5.1.2 Femgradig uppdelning
Data i tabellerna 6 till 9 presenterar resultaten av vår studie baserat på en den femgradiga 

kategorisering som presenterats i 4.3. Tabellen är uppbyggd på samma sätt som tidigare 

tabeller.



- Resultat -

40

Dagar -250 -125 -21 5 21 125 250

HPR_1 (65) 90,0% 39,6% 3,8% -0,4% 0,8% 4,8% 39,5%

Årsbasis 90,0% 79,2% 45,4% -20,3% 9,9% 9,7% 39,5%

T-test 3,631*** 3,617*** 1,632 -0,540 0,716 1,391 2,078**

Signed Rank test -5,233*** -5,206*** -1,291 -0,677 -0,642 -1,297 -2,676***

Nedgång 23% 19% 45% 46% 46% 46% 37%

Uppgång 77% 81% 54% 46% 52% 54% 63%

AR_1 (65) 74,1% 31,8% 3,1% -0,4% 0,4% 3,5% 29,3%

Årsbasis 74,1% 63,7% 37,1% -19,7% 4,2% 7,0% 29,3%

T-test 3,300*** 3,197*** 1,415 -0,538 0,319 1,246 1,661

Signed Rank test -4,915*** -4,623*** -0,964 -0,127 -0,284 -0,990 -1,140

Nedgång 23% 26% 45% 46% 52% 42% 48%

Uppgång 77% 74% 55% 54% 48% 58% 52%

AHPAR-IM_1 (47) 64,1% 32,6% 5,3% -0,2% -0,4% 2,5% 28,8%

Årsbasis 64,1% 65,2% 63,7% -10,7% -4,6% 5,0% 28,8%

T-test 2,502** 2,522** 1,894* -0,263 -0,315 1,024 1,453

Signed Rank test -2,419** -2,656*** -1,925* -0,042 -0,783 -0,804 -1,069

Nedgång 39% 38% 40% 45% 57% 45% 49%

Uppgång 61% 62% 60% 55% 43% 55% 51%

AHPAR-IM_1 (50) 60,2% 27,8% 3,7% 0,0% -0,9% 1,5% 27,3%

Årsbasis 60,2% 55,7% 43,6% -2,4% -11,0% 2,9% 27,3%

T-test 2,350** 2,357** 1,339 -0,060 -0,742 0,514 1,427

Signed Rank test -2,123** -2,350** -1,105 -0,072 -0,864 -0,063 -0,613

Tabell 6: Resultat kategori 1
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Dagar -250 -125 -21 5 21 125 250

HPR_2 (71) 44,7% 26,3% 5,1% 1,4% 7,4% 26,9% 43,5%

Årsbasis 44,7% 52,6% 60,6% 69,1% 87,8% 53,8% 43,5%

T-test 5,838*** 6,321*** 2,250** 2,059** 1,339 2,998*** 3,648***

Signed Rank test -5,133*** -5,334*** -2,981*** -1,617 -1,554 -3,420*** -3,613***

Nedgång 21% 15% 34% 39% 42% 34% 36%

Uppgång 77% 85% 62% 52% 56% 66% 64%

AR_2 (71) 24,6% 12,7% 3,9% 0,7% 6,8% 19,7% 31,8%

Årsbasis 24,6% 25,4% 46,7% 36,3% 80,5% 39,3% 31,8%

T-test 3,738*** 3,596*** 1,818* 1,018 1,270 2,374** 2,951***

Signed Rank test -3,114*** -3,087*** -2,079** -0,155 -0,607 -1,810* -2,653***

Nedgång 38% 32% 37% 56% 51% 48% 44%

Uppgång 62% 68% 63% 44% 49% 52% 56%

AHPAR-IM_2 (56) 30,5% 12,1% 1,1% 0,9% 5,8% 16,3% 30,5%

Årsbasis 30,5% 24,2% 13,6% 45,0% 68,6% 32,6% 30,5%

T-test 3,294*** 3,646*** 1,171 1,269 1,280 2,321** 2,666**

Signed Rank test -3,412*** -3,572*** -1,330 -0,856 -0,840 -1,264 -1,615

Nedgång 36% 32% 43% 46% 48% 52% 50%

Uppgång 64% 68% 57% 54% 52% 48% 50%

AHPAR-IM_2 (56) 16,1% 3,8% 3,0% 2,4% 1,2% 16,6% 30,6%

Årsbasis 16,1% 7,6% 35,3% 117,6% 13,7% 33,3% 30,6%

T-test 2,255** 0,633 1,380 2,108** 0,802 2,391** 2,574**

Signed Rank test -2,069** -1,931* -1,518 -1,191 -0,130 -1,766* -1,834*

Tabell 7: Resultat kategori 2
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Dagar -250 -125 -21 5 21 125 250

HPR_4 (49) 19,6% 25,5% 2,4% 0,3% 2,3% 19,7% 30,0%

Årsbasis 19,6% 51,0% 28,4% 17,0% 27,8% 39,4% 30,0%

T-test 1,617* 1,177 1,053 0,290 0,604 1,350 1,666

Signed Rank test -1,112 -0,243 -1,258 -1,745* -0,236 -2,223** -1,934*

Nedgång 47% 47% 43% 61% 55% 35% 43%

Uppgång 53% 53% 57% 39% 43% 65% 57%

AR_4 (49) 0,6% 20,9% 0,7% 0,1% 2,7% 17,5% 20,1%

Årsbasis 0,6% 41,8% 7,9% 6,6% 32,3% 34,9% 20,1%

T-test 0,073 1,061 0,331 0,104 0,748 1,292 1,201

Signed Rank test -1,262 -0,952 -0,841 -2,163** -0,234 -1,616 -0,990

Nedgång 65% 60% 47% 69% 53% 47% 47%

Uppgång 35% 40% 53% 31% 47% 53% 53%

AHPAR-IM_4 (25) -3,2% -3,0% 3,5% 0,4% -1,7% 2,4% 4,2%

Årsbasis -3,2% -6,0% 42,2% 21,3% -20,4% 4,8% 4,2%

T-test -0,4584 -1,1217 1,725* 0,3175 -0,8459 0,5735 0,8038

Signed Rank test -0,196 -1,269 -2,166** -0,767 -1,628 -2,023** -0,686

Nedgång 50% 67% 32% 60% 64% 52% 56%

Uppgång 50% 33% 68% 40% 36% 48% 44%

AHPAR-IM_4 (25) -10,2% 12,3% -0,8% 0,3% 3,0% 14,0% 17,4%

Årsbasis -10,2% 24,6% -9,3% 17,4% 35,2% 28,1% 17,4%

T-test -1,720* 0,900 -0,362 0,273 0,880 1,141 1,157

Signed Rank test -1,822* -0,474 -0,278 -1,594 -0,254 -1,171 -1,425

Tabell 8: Resultat kategori 4
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Dagar -250 -125 -21 5 21 125 250

HPR_5 (37) 0,5% 1,2% -2,9% -0,1% 0,2% 25,7% 49,5%

Årsbasis 0,5% 2,4% -34,8% -6,3% 2,2% 51,4% 49,5%

T-test 0,027 0,085 -1,165 -0,128 0,088 1,702* 2,076**

Signed Rank test -1,909* -1,523 -0,702 -0,863 -0,611 -1,409 -1,791*

Nedgång 64% 59% 49% 41% 49% 44% 31%

Uppgång 36% 41% 51% 51% 51% 56% 69%

AR_5 (37) -4,0% -0,2% -3,7% 0,1% -0,9% 18,9% 39,2%

Årsbasis -4,0% -0,5% -43,9% 6,7% -10,2% 37,7% 39,2%

T-test -0,228 -0,018 -1,586 0,127 -0,439 1,410 1,922*

Signed Rank test -3,047*** -2,340** -1,154 -0,988 -0,189 -0,801 -1,430

Nedgång 72% 67% 54% 46% 51% 47% 36%

Uppgång 28% 33% 46% 54% 49% 53% 64%

AHPAR-IM_5 (22) -16,0% -9,9% -1,1% 0,5% -0,6% 2,5% 4,4%

Årsbasis -16,0% -19,9% -13,2% 26,4% -7,3% 5,0% 4,4%

T-test -2,821** -2,384** -0,469 0,609 -0,310 0,406 0,470

Signed Rank test -2,763*** -1,899* -0,152 -1,582 -0,061 -0,211 -0,081

Nedgång 81% 64% 48% 26% 48% 41% 50%

Uppgång 19% 36% 52% 74% 52% 59% 50%

AHPAR-IM_5 (22) -11,0% -8,9% -1,5% -0,4% -1,9% 11,2% 17,4%

Årsbasis -11,0% -17,7% -17,6% -21,9% -22,8% 22,4% 17,4%

T-test -3,068*** -2,300** -0,551 -0,320 -0,747 0,974 1,066

Signed Rank test -2,811*** -2,146** -0,024 -0,384 -1,273 -0,089 -0,495

Tabell 9: Resultat kategori 5



- Resultat -

44

Resultaten i kategori 1, 4 och 5 uppvisar störst förändring före respektive efter publiceringen, 

dock har resultaten för kategori 4 och 5 lägre signifikans. Kategori 1, tabell 6, utvecklas från

en stark överavkastning gentemot såväl AFGX som branschindex till att mattas av efter 

publiceringen och är därtill inte signifikanta. Den största skillnaden i kategori 1 uppvisar 

överavkastningen sex månader före respektive efter publiceringen. Det bör uppmärksammas 

att trots statistisk signifikans för överavkastning, har en relativt stor andel av företagen haft en 

negativ avkastning under tidsperioden och avkastat sämre än index eller branschindex. 

Resultaten i kategori 5, tabell 9, visar generellt på att en underavkastning har nått botten vid 

tidpunkten för publiceringen varefter utvecklingen blir positiv. Den positiva utvecklingen 

efter publiceringen är dock inte signifikant skilt från noll vid justering för branschindex. 

Kursutveckling för respektive kategori 1 & 5 
justerat för AFGX 
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Figur 7:Generell kursutveckling kring publiceringsdagen för kategori 1 och 5, justerat för AFGX

I figur 7 kan trenden för kursutveckling för kategorierna 1 och 5 jämföras. Kategori 1 har haft

en positiv och förhållandevis stor överavkastning mot marknaden såväl ett år före som efter 

publiceringen. Jämförs kursutveckling på sex månaders sikt har överavkastningen generellt 

avtagit kraftigt efter publicering för kategori 1. För kategori 5 vänder kursutvecklingen på ett 

års sikt, då den går från att generera svag underavkastning till en avkastning som är större än 

för kategori 1, det samma gäller på sex månaders sikt. Det bör dock uppmärksammas att 

överavkastningen för båda kategorier, oavsett tidshorisont efter publiceringen ej är signifikant 

skilt från noll. 
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Kursutveckling för respektive kategori 1 & 5 
justerat för Branschindex 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

-250 -125 -21 0 5 21 125 250

Antal dagar före respektive efter publiceringsdagen

P
u

b
li

ce
ri

n
g

sd
ag

 =
 1

00

kategori 1

kategori 5

Figur 8:Generell kursutveckling kring publiceringsdagen för kategori 1 och 5, justerat för branschindex

Grafen i figur 8 visar avkastningen för kategori 1 och 5 justerat för branschindex. Denna 

jämförelse visar ännu tydligare på hur utvecklingen skilt sig åt mellan de två kategorierna före 

publiceringen av Cover Storyn. Efter sex månader skiljer sig utvecklingen mellan de båda 

kategorierna. Till skillnad från grafen i figur 7 är kursutveckling i för kategori 1 på ett års sikt 

starkare än i kategori 5. I likhet med de resultat som presenteras i grafen i figur 7 mattas 

överavkastningen av för kategori 1 på sex månaders sikt. Utvecklingen för företag i kategori 5,

där företag haft sämre avkastning än sina konkurrenter före publicering, vänder 

kursutvecklingen efter publiceringen av Cover Storyn till att avkasta i linje med sina 

konkurrenter.



- Mönster i kursrörelser efter en Cover Story -

46

6. Mönster i kursrörelser efter en Cover Story
Vi vill påminna läsaren om de distinktioner som görs beroende på om resultaten analyseras 

utifrån grupper eller kategorier. Under positiva, neutrala eller negativa Cover Stories avses 

respektive grupp. Grupperna utgörs av kategorierna 1 och 2 för positiva, 3 för neutrala samt 4

och 5 för negativa. För resultaten hänvisas till respektive tabell i resultatkapitlet. De resultat 

som diskuteras är statistiskt signifikanta såvida inget annat anges.

6.1 Contrarian respektive momentum rörelser
De företag som uppmärksammats positivt i Cover Stories har generellt haft en stark 

kursutveckling i relation till Affärsvärldens Generalindex, AFGX, fram till tidpunkten för 

publiceringen. Bland företag som uppmärksammats negativt är trenden den motsatta. Den 

generella kursutvecklingen för denna grupp har genererat en negativ avkastning justerat för 

AFGX före publiceringen. Som tidigare nämnts gjordes indelningen av kategorier före 

börskurser studerades. Eftersom kursutvecklingen i många avseenden stämmer väl överens 

med kategoriseringen anser vi att detta skulle kunna tolkas som att tidskrifter tar hänsyn till 

den historiska kursutvecklingen då ett företag är föremål för en Cover Story.

Efter publiceringsdagen av positiva Cover Stories avtar tillväxten i kursökningen, även om 

den är förhållandevis stark. Av resultaten för kategori 1 och 2, tabell 6 och 7, framgår att 

försvagningen i kurstillväxt framförallt kan urskiljas för kategori 1. Denna trend är tydligast 

sex månader före respektive efter publiceringen. Innehav av en aktie i kategori 1 sex månader 

före publiceringsdagen har i genomsnitt genererat cirka 60 procent på årsbasis i 

överavkastning i relation till marknaden, men genererar inte mer än 7 procent de sex månader 

som följer efter publiceringen. Avkastningen för företag i kategori 2 har haft en högre 

överavkastning än motsvarande företag i kategori 1. Påfallande är att avkastningen 125 dagar 

efter publicering i kategori 1 är svag för att därefter tillta kraftigt fram till dag 250. Resultaten 

pekar på att företag som är föremål för en Cover Story som är positiv kommer att visa på en 

överavkastning på ett års sikt. Därmed har inga contrarian rörelser inträffat i kategori 1 eller 2. 

Positiva Cover Stories som undersöktes i vår studie har utgjort en indikator på en momentum 

strategi med statistisk signifikans. För kategorierna betraktade var för sig finner vi enbart 

statistisk signifikans för kategori 2 på sex och tolv månaders sikt. Dessa resultat är i linje med 

de resultat som Arnold et al. erhöll i deras studie av den amerikanska marknaden, dock är den

signifikans vi erhållit i resultaten högre.
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Trenden för den negativa gruppen, tabell 3, är att den svaga kursutvecklingen, vilken 

inneburit underavkastning, vänder till att överavkasta efter publiceringen. Från en 

underavkastning justerat för branschindex ett år före tidpunkten för publicering stärks kursen.

Skillnaden i resultaten för överavkastning justerat för branschindex AHPAR-IM, beroende på 

om affärsvärldens eller vår indelning är över lag små. För ett resultat är skillnaden dock stor. 

För negativa Cover Stories, tabell 5, är skillnaden i överavkastning som erhålls sex månader 

och ett år efter publicering cirka 21 respektive 13 procent, på årsbasis. Skillnaden vittnar om 

betydelsen branschindelning kan ha. Ovanstående resultat är dock ej statistisk signifikanta, 

varför de bör tolkas med försiktighet. Justeras avkastningen för AFGX i den negativa gruppen

visar trenden på en svag underavkastning före publiceringstidpunkten som utvecklas till att 

generera en överavkastning på 28 procent. Överavkastningen i den negativa gruppen är något 

lägre än i gruppen positiva Cover Stories, dock endast två procentenheter. Gruppen betraktad

var för sig visar i kategori 4 och 5 på en liknande trend. Företag i kategori 4, tabell 8, går från 

en svag överavkastning justerat för AFGX till en kraftig överavkastning, justerat för 

branschindex går utvecklingen från underavkastning till en svag överavkastning. Kategori 5

har kraftig underavkastning i förhållande till branschindex före publicering vilken därefter 

vänder till överavkastning på 4,4 procent, detta är dock inte statistisk signifikant. En 

överavkastning justerat för AFGX på 39,2 procent på ett års sikt, med svag signifikans, tyder 

dock på att en vänding har inträffat. Återigen syns trenden tydligast ett år runt publiceringen. 

Sex månader före publicering genereras i kategori 5 i genomsnitt 0,5 procent (på årsbasis) 

underavkastning justerat för AFGX. Utvecklingen vänder de följande sex månader till cirka 

38 procent överavkastning (på årsbasis). Negativa Cover Stories, som grupp, utgör contrarian 

indikatorer enligt de resultat som presenteras. I ursprungsstudien kunde samma mönster 

utläsas, dock kunde inga slutsatser fastställas då de inte erhöll några signifikanta värden.

Hansson och Frennberg (1993) visar att det funnits en negativ autokorrelation på den svenska 

aktiemarknaden på längre sikt, dvs. mer än ett år. Detta skulle innebära att en vändpunkt kan 

förväntas förekomma minst en gång under tidsintervallet två år, dvs. ett år före till ett år efter 

publicering. Resultaten för Kategori 5 pekar på att en Cover Story utgör en indikator för en 

vändning i kursen och därmed är en contrarian indikator, därutöver finns inga signifikanta 

resultat på att en Cover Story indikerar en kursvändning.

I motsatts till vad Conrad och Kaul (1998) presenterar i sin studie visar våra resultat att det 

finns skäl för såväl momentum som contrarian strategier.  Dock ser vi en förhållandevis stor 
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spridning inom de enskilda grupperna vilket innebär att resultaten bör hanteras med viss 

försiktighet. Just spridningen i resultat är anledningen till att Conrad och Kaul menar att 

contrarian investering inte skulle fungera. För kategori 5, där contrarian rörelser kan utläsas, 

är antalet företag som har haft positiv avkastning, justerat för branschindex, lika stort som 

antalet med negativ avkastning ett år efter publiceringen. Avkastningen, ej justerat, på ett år 

för aktier i kategori 5 var cirka 50 procent, dock var andelen företag med negativ avkastning 

för perioden cirka 30 procent.  Det är med andra ord en förhållandevis stor sannolikhet att 

göra en felaktig bedömning av framtida utvecklingen för enskilda företag genom att enbart se 

till en Cover Story som contrarian indikator.  

Samma förhållande gäller även kategorierna 1 och 2, tabell 6 och 7, vilka visar på momentum 

rörelser för kursen efter publiceringen av Cover Storyn. Trots att resultaten i vår studie med 

statistisk signifikans visar att en momentum strategi skulle vara lönsam för positiva Cover 

Stories, anser vi att resultaten bör resultaten studeras med hänsyn tagen till andel företag med 

överavkastning. Utmärkande är att andelen företag med positiv avkastning minskar efter 

publiceringsdagen. Andelen företag som avkastade positivt justerat för branschindex var 64 

procent för kategori 2 ett år före publicering men sjunker till 50 procent ett år efter 

publicering, kategori 1 uppvisar samma mönster. Det kan alltså inte entydigt utläsas att 

Conrad och Kauls teori om att vinnare fortsätter att vara vinnare gäller för våra resultat, då 

andelen företag som underavkastar i förhållande till sin bransch ökar efter publicering.

Inom samtliga kategorier, undantaget kategori 3, har företag som varit föremål för Cover 

Story överavkastat justerat för AFGX såväl som branschindex efter publiceringen, dock inte 

med statistisk signifikans för samtliga resultat. Således innebär en investering i företag som 

uppmärksammats under tidsperioden en överavkastning, oavsett om det är negativa eller 

positiva rubriker. Antalet företag som överavkastar skiljer sig visserligen åt, dock pekar 

resultaten på att en investerare som köper flertalet företag gör en överavkastning totalt. En

tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att de företag som uppmärksammas generellt är 

stora företag, såsom ABB, AstraZenica och Volvo vilka presterar väl på börsen i förhållande 

till konkurrenter. För de företag som uppmärksammas positivt anser vi att dessa befinner sig i 

en uppåtgående trend där de överavkastar vilket är anledningen till att de blir föremål för en 

Cover Storyn.  För den negativa gruppen förklaras överavkastningen av att större företag 

generellt har större kapacitet att vända en negativ trend genom att vidta åtgärder och på så vis 

återhämta sig snabbare än väntat.  
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6.2  Förekomst av Felprissättning på marknaden
Negativa Cover Stories har en större överavkastning justerat för AFGX än de positiva på 

såväl sex månader som på ett års sikt efter publiceringen. Eftersom HPR delvis beror på 

vilken tidsperiod ett företag förkommer på en Cover Story blir det mer intressant att jämföra 

kategoriernas avkastning justerade för marknadens utveckling, dvs. en avkastning på 20 

procent under ett år ställs i ett annat ljus beroende på om marknaden avkastat fem eller 15 

procent. På sex månaders sikt efter publiceringen hade kategori 1, tabell 6, genererat en 

justerad avkastning på 7 procent, motsvarande siffra för kategori 5, tabell 9, är närmare 38

procent, på årsbasis. På ett års sikt är förhållandet dem emellan 29,3 procent respektive 39,2 

procent. Företag i kategori 5 avkastar således betydligt bättre på sex månader men även på 12 

månaders sikt än de företag i kategori 1. Jegadeesh och Titman (1993) visar att en portfölj 

sammansatt med vinnaraktier har bättre avkastning än en portfölj med förloraraktier på sju 

månader varpå det sedan vänder och förlorarna i stället avkastar bättre under följande 

månader. Om vi antar att Cover Storyn publiceras i samband med den vändpunkt Jegadeesh 

och Titman pekar på, följer våra resultat utvecklingen för vinnare och förlorare, dvs. kategori 

1 och 5, samma mönster. Detta mönster skulle kunna förklaras med de teorier Shleifer och 

Haugen redogör för, där de menar att investerare tenderar att bedöma företag efter hur de har 

presterat historiskt vilket leder till över- respektive undervärdering. En svaghet med detta 

resonemang är att det förutsätter att Cover Storyn indikerar den vändpunkt Jegadeesh och 

Titman redogör för, vilket vi inte kan fastställa. Överreaktion är enligt De Bondt och Thaler 

mer påtaglig i samband med negativa händelser vilket kan tänkas förklara att det finns en 

tydlig kursvändning för kategori 5 till skillnad från kategori 1 där uppgången avtar men ej 

vänder, där det enbart finns svag statistisk signifikans för kategori 5 justerat för AFGX.

När ett företag är föremål för en Cover Story i någon utav branschtidningarna och faller in 

under någon av de två extrema kategorierna, dvs. 1 eller 5, har företaget förmodligen över-

respektive underpresterat under en längre tid.  De företag som presenteras som ”Börsens 

komet”, ”Säker vinnare”, eller ”Börsens mest beundrade företag” kan antas ha överpresterat i 

förhållande till sina konkurrenter en längre tid. Omvänt följer rubriker 

som ”Nedräkningen”, ”Ute i kylan” eller ”Sargad jätte” efter en längre period då företag 

underpresterat. Haugen, liksom Dreman, menar att ett företag endast kan prestera bättre än 

konkurrenter på kort sikt. Detta kan förklara de resultat vi får i vår studie för kategori 1 och 5 

vad gäller det avkastningsmåttet som justerats för branschindex, AHPAR-IM. För kategori 1

uppvisas en avmattning på sex månaders sikt samtidigt som den negativa avkastningen för 
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kategori 5 vänder, från underavkastning, till att stabiliseras kring branschens avkastning på 

sex månaders sikt. Enligt Jegadeesh och Titman är det framförallt företagsspecifika händelser 

investerare överreagerar på och de menar att detta är vad som kan utnyttjas vid contrarian 

investering. En contrarian investerare bör därmed särskilt se till de värden som är justerade för 

branschens utveckling. Avkastningen som justerats för branschindex exkluderar branschens 

utveckling som helhet och visar hur företagsspecifika händelser driver kursen. Jegadeesh och 

Titmans resonemang innebär att om en aktie värderas högre än branschen under en längre tid 

kan detta tolkas som att aktien är övervärderad på grund av en överreaktion av faktorer som 

berör det enskilda företaget. Det blir därför intressant att studera hur överavkastningen för ett 

företag utvecklats i relation till sin bransch efter en Cover Story. I vårt fall visar detta mått på 

att en Cover Story indikerar att en botten verkar vara nådd för de företag som historiskt 

underpresterat dess konkurrenter.

6.3 Diskussion 
En övertro på fortsatt framgång hos företag som presterat bra antas, som tidigare beskrivits, 

driva kursen till att bli övervärderad på marknaden enligt tidigare forskning på området (De 

Bondt et al. 1985; Jegadeesh et al., 1993). Övervärdering kan tänkas vara en orsak till de 

trender i kursrörelser vår studie uppvisar. En Cover Story skulle då vara en indikator på att 

noise Traders har drivit kursen ifrån dess fundamentala värde genom att värdera företaget 

efter hur kursen historiskt utvecklas. Dock visar vår studie att företag som kategoriserats som 

etta eller två likväl kan ha haft en negativ avkastning tiden innan publiceringen. Vi kan utläsa 

en trend för de extrema kategorierna men vad studien inte urskiljer är huruvida Cover Stories 

verkligen speglar marknadens humör. Vi har utgått ifrån att den speglar marknadens generella 

uppfattning dvs. att negativa Cover Stories förekommer efter det att ett företags aktie sjunkit i 

värde. Om det visar sig att Atlas Copco, som är ett ’business to business’ företag, har dumpat 

kemikalier i en sjö och därför sågas i Affärsvärlden, behöver det egentligen inte påverka 

företagets faktiska verksamhet varför inte heller aktiekursen påverkas, dvs. om 

kursutvecklingen varit positiv fortsätter den vara det. Vid en kategorisering innebär detta fall 

en klar negativ Cover Story varpå en eventuell kursuppgång innebär att Cover Storyn tolkas 

som en contrarian indikator trots att det inte speglar en kursvändning.  

En annan aspekt som vi vill belysa är kategoriseringen av Cover Stories inte tar hänsyn till 

vad budskapet handlar om, dvs. det lämnar inte utrymme för nyansering eller bedömning av 

Cover Storyn utanför de ramar som är uppsatta. Svagheten ligger i att det inte finns gråzoner 
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som lämnar utrymme för andra aspekter. Ett tänkbart scenario skulle kunna vara ett svenskt 

multinationellt företag genomför ett välgörenhetsprojekt i ett land som utgör en liten del av 

dess totala verksamhet. Företaget blir föremål för en Cover Story vilket enligt våra kriterier 

troligen skulle hamna i kategori 1. Trots positiv PR i det enskilda landet och i Sverige kan 

företagets övriga verksamhet tänkas fortsätta som före projektet, varför det egentligen inte 

finns fog för företaget att hamna i kategori 1. Indelningen i kategorier gör även att ingen 

hänsyn tas till utvecklingen av ekonomin som helhet, branscher, politik, omvärldsanalys et 

cetera. Detta tas dock delvis hänsyn till genom att justera aktiekursen dels mot AFGX och 

dels mot branschindex.

Enligt de studier vi redogjort för fungerar contrarian strategier på kort och lång sikt medan 

momentum strategier är lönsamma på medellång sikt. Vi anser att det finns svagheter i dessa 

studier, då de inte redogör för hur Cover Stories som indikator skall användas i praktiken. För 

att tydliggöra vad vi menar exemplifieras detta. Affärsvärlden publicerar en Cover Story där 

de är mycket positiva till ABB i februari, i maj samma år publicerar Veckans Affärer även de 

en mycket positiv Cover Story med ABB. Vilken Cover Story skall användas som indikator, 

Affärsvärldens eller Veckans Affärers? Har den medellånga sikten förskjutits med tre 

månader eller skall investeraren agare utifrån den första Cover Storyn. Händelser under tiden 

mellan de olika publiceringarna kan tänkas innebära att prognosen för ABB är ännu ljusare än 

när Affärsvärlden publicerade sin Cover Story på ABB, samtidigt som Affärsvärlden kan vara 

skickligare på att prognostisera händelseutvecklingen.

Aktiva investeringsstrategier, såväl momentum som contrarian, innebär en viss tro om dess 

framtida utveckling vilken kräver rätt timing vid inträde på marknaden. Hur länge trender 

håller i sig är delvis beroende på vilken bransch företaget verkar inom, att dessutom förstå när 

vändpunkter kommer för respektive bransch blir mycket komplext. Förenkling av investering 

till att enbart följa en Cover Story kan tyckas banalt men enligt vår studie skulle det 

åtminstone kunna användas som ett hjälpmedel vid investering. Vi anser att denna form av 

hjälpmedel inte bara gäller Cover Stories utan den bredare formen av diskussion som förs i 

media. De företag som diskuteras mycket i media påverkar enligt De Long noise traders, vilka 

handlar på rykten som cirkulerar, och därmed uppstår överreaktioner i prissättningen. Vid 

aktiv investering blir det därför ur indikationssynpunkt viktigt att följa mediedebatten, att 

enbart förlita sig till Cover Stories är enligt vår uppfattning en allt för stor begränsning.
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7. Slutsats
Studiens syfte har varit att undersöka huruvida Cover Stories har kunnat användas som 

indikator i en contrarian eller momentum strategi under tidsperioden 1987 till 2006. Det är 

främst måtten som redogör för överavkastning som är intressanta vid aktiva strategier, varför 

det är utifrån dessa som slutsatser dras.

Finns det ett samband mellan Cover Stories och utvecklingen i företags aktiekurser?

För gruppen positiva Cover Stories, vilken består av kategori 1 och 2, finner vi stöd för att 

Cover Storyn indikerar en momentum rörelse i företags aktiekurs efter publiceringen. För den 

negativa gruppen, bestående av kategori 4 och 5, utgör Cover Storyn däremot en contrarian

indikator, eftersom vi även för dessa finner stöd för att kursen utvecklas positivt efter 

publicering. En investerare bör dock vara uppmärksam på att resultaten är vägda för samtliga 

företag under tidsperioden för respektive grupp och kategori. 

Har det varit möjligt att skapa överavkastning med hjälp av Cover Stories som indikator?

Företag som varit föremål för en positiv Cover Story har överavkastat såväl mot 

Affärsvärldens Generalindex, AFGX, som branschindex på tolv månaders sikt.  Även gruppen 

med negativa Cover Stories har genererat en överavkastning i förhållande till AFGX. Denna 

grupps överavkastning mot branschindex är däremot inte statistisk signifikant. 

Hur skiljer sig sambandet, mellan Cover Stories och kursutveckling, beroende på tidsintervall?

Resultat för tidsintervall som sträcker sig kortare än sex månader före respektive efter 

publiceringsdag saknar i huvudsak statistisk signifikans. De tidsintervall som diskuteras avser 

sex och tolv månader före respektive efter publiceringsdag. Momentum rörelsen dämpas efter 

en positiv Cover Story och är starkast på tolv månaders sikt. För negativa Cover Stories är 

förhållandet omvänt, avkastningen är starkare de första sex månaderna efter publiceringen. 

Därmed utgör tidshorisonten en faktor att ta hänsyn till vid användning av Cover Stories som 

indikator.

Skiljer sig tillförlitligheten till Cover Stories som indikator beroende på om det är en positiv 

respektive negativ Cover Story? 

De resultat som redovisas för positiva Cover Stories har generellt högre tillförlitlighet då 

signifikansen är högre än för de negativa. Den positiva gruppens resultat visar på signifikans 



- Slutsats -

53

på såväl sex månaders som ett års sikt för de justerade måtten. Vad gäller gruppen med 

negativa Cover Stories är endast värden som justerats för AFGX signifikanta. Vi vill 

understryka är att spridning bland de enskilda företagen är hög. Andelen företag som 

överavkastat justerat för AFGX är 54 procent i den positiva kategorin, dvs. en investerare som 

väljer att investera i ett företag efter en positiv Cover Story löper 46 procents risk att aktien 

underavkastar. För negativa Cover Stories är risken något mindre med 42 procent. Detta visar 

att risken att aktien kommer att underavkasta relativt AFGX är förhållandevis stor.

För att avsluta där vi började studien: Finns det skäl för myten om Cover Stories som

contrarian indikator? Resultaten i vår studie pekar på att contrarian investering med Cover 

Stories som indikator kan styrkas för negativa Cover Stories för den tidsperiod vi undersökt, 

däremot har positiva Cover Stories utgjort en indikator för en momentum strategi. I likhet 

med den studie vi replikerat är dock flera mått på överavkastning efter publiceringen utan 

statistisk signifikans för de värden som erhålls vid kategoriindelning. Eftersom Cover Stories 

utgör såväl momentum som contrarian indikatorer samt att tillförlitligheten vid 

kategoriindelning minskar avsevärt, anser vi resultaten vara mindre tillförlitliga och drar 

slutsatsen att Cover Stories inte är pålitliga indikatorer vid aktiv investering. Marknadens 

uppfattning speglas i vissa fall av en Cover Story, varför de kan utgöra hjälpmedel för en 

investerare. Detta berättigar inte mytens existens varför vi, genom denna studie, gärna vill 

sätta punkt för den. 

Vi har uppmärksammat att vissa företag, framför allt stora som är och viktiga för svensk

ekonomi exempelvis Eriksson, HM eller Volvo återkommer med jämna mellanrum som 

Cover Story under åren. För fortsatta studier på området föreslår vi att ett av dessa företag 

följs för att studera hur såväl företagsspecifika som allmänna faktorer påverkar företagets kurs 

och om en eventuell överreaktion i samband med dessa speglas av en Cover Story. 
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Appendix 1

Kursutveckling för respektive kategori justerat för AFGX 
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Kursutveckling efter den generella uppdelningen, 
justerat för  AFGX
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Appendix 2
RIC-kod Vår indelning Affärsvärlden
ABB.ST Industrials Conglomerates Industri
ALFA.ST Industrials Sector Industri
ASSAb.ST Industrials Sector Industri
AZN.ST Pharmaceuticals Hälsovård
ATCOb.ST Industrials Sector Industri
ALIVsdb.ST Vehicles & Machinery Konsumentvaror
BOL.ST Metals & Mining Råvaror
CAR.ST Finance Finans
EKTAb.ST Health Care, Medical Techn. Hälsovård
ELUXb.ST Consumer Durables Konsumentvaror
ERICb.ST Telecom Suppliers Telekommunikation
HEXAb.ST Industrials Sector Industri
HMb.ST Consumer Goods Konsumentvaror
HOPR.ST Services Finans
HOLMb.ST Forestery Råvaror
HQ.ST Finance Finans
INDUc.ST Investment Comp. Finans
INVEb.ST Investment Comp. Finans
KINVb.ST Investment Comp. Finans
LUNDb.ST Real Estate Finans
LUMIsdb.ST Metals & Mining Råvaror
LUPE.ST Oil & Gas Index Råvaror
MICsdb.ST Telecom Operators Råvaror
MTGb.ST Media and entertainment Media och underhållning
NCCb.ST Industrials Construction Industri
NOBB.ST Health Care, Medical Techn. Hälsovård
NOBI.ST Consumer goods Konsumentvaror
NOKI.ST Telecom Suppliers Telekommunikation
NDA.ST Finance Finans
OMX.ST Finance Finans
ORIsdb.ST Consumer goods Konsumentvaror
SAABb.ST Industrials Sector Industri
SCVb.ST Vehicles and Machinery Industri
SAND.ST Industrials Sector Industri
SAS.ST Services Industri
SCAb.ST Consumer Goods Råvaror
SEBc.ST Finance Finans
SECUb.ST Services Tjänster
SDIRb.ST Services Konsumentvaror
SHBb.ST Finance Finans
SKAb.ST Industrials Construction Industri
SKFb.ST Industrials Sector Industri
STEr.ST Forestery Råvaror
SYSIb.ST Services Tjänster
SWEDa.ST Finance Finans
SWMA.ST Consumer Goods Konsumentvaror
TEL2b.ST Telecom Operators Telekommunikation
TLOG.ST Telecom Suppliers IT
TLSN.ST Telecom Operators Telekommunikation
TWWsdbb.ST Telecom Operators Tjänster
TRELb.ST Vehicles & Machinery Industri
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VOLVb.ST Vehicles & Machinery Volvo
WED.ST Consumer Goods Konsumentvaror
ENRO.ST Services Tjänster
QMED.ST Health Care, Medical Techn. Hälsovård
MEKO.ST Consumer Goods Konsumentvaror
SKISb.ST Services Tjänster
BVT.ST Health Care, Medical Techn. Hälsovård
GETIb.ST Health Care, Medical Techn. Hälsovård
SSABb.ST Metals & Mining Råvaror
HIQ.ST Services IT
RATOb.ST Investment Comp. Finans
POOLb.ST Services Tjänster
PROEb.ST Services Tjänster
IRX.ST Software Telekommunikation
JM.ST Industrials Construction Industri
CFAb.ST Consumer Goods Konsumentvaror
ORES.ST Investment Comp. Finans
HUSQb.ST Consumer Durables Konsumentvaror
MICR.ST Industrials Sector IT
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Appendix 3

År-mån-dag Nummer Företag Tidning Kategori
1986-10-29 44 Trelleborg Affärsvärlden 2
1987-01-08 1-2 Fermeneta Affärsvärlden 5
1987-01-28 5 Avesta Affärsvärlden 2
1987-02-25 9 Aga Affärsvärlden 2
1987-03-18 12 Saab-Scania Affärsvärlden 1
1987-03-25 13 Asea Affärsvärlden 2
1987-04-01 14 Nordbanken Affärsvärlden 4
1987-04-15 16-17 Avesta Affärsvärlden 2
1987-04-29 18 Gotagruppen Affärsvärlden 3
1987-05-13 20 Ericsson Affärsvärlden 4
1987-05-27 22 Sandvik Affärsvärlden 2
1987-06-03 23 Pharmacia Affärsvärlden 4
1987-06-24 26-28 Nobel Affärsvärlden 2
1987-07-15 29-31 Fermeneta Affärsvärlden 5
1987-08-13 33 Abb Veckans Affärer 2
1987-08-19 34 Asea Affärsvärlden 3
1987-08-20 34 Abb Veckans Affärer -
1987-08-27 35 Astra Veckans Affärer 1
1987-09-01 37 Abv Affärsvärlden 4
1987-09-30 40 Electrolux Affärsvärlden 2
1987-10-14 41 PK-banken Affärsvärlden 2
1987-12-17 51-51  Volvo Veckans Affärer 3
1988-01-13 2 Skandia Affärsvärlden 2
1988-01-20 3 Atlas Copco Affärsvärlden 4
1988-01-27 4 Ericsson Affärsvärlden 3
1988-02-03 5 Perstorp Affärsvärlden 1
1988-02-24 8 Yggdrasil Affärsvärlden 2
1988-03-23 12 Programator Affärsvärlden 2
1988-04-08 13 Ericsson Veckans Affärer 4
1988-04-20 16 Datatronic Affärsvärlden 2
1988-06-15 24-25 Trelleborg Affärsvärlden 3
1988-08-31 35 Skandia Affärsvärlden 1
1988-08-31 35 Wasa Affärsvärlden 5
1988-09-01 35 Abb Veckans Affärer 1
1988-09-07 36 Abb Affärsvärlden 3
1988-10-19 42 Alfa Laval Affärsvärlden 2
1988-10-28 43 Nobel Affärsvärlden 3
1988-11-16 46 Volvo Affärsvärlden 3
1988-11-17 46 Volvo Veckans Affärer 3
1988-12-15 50 Ericsson Veckans Affärer 1
1988-12-15 50 Nokia Veckans Affärer 1
1988-12-22 51-52 Abb Veckans Affärer 2
1989-04-05 14 Seb Affärsvärlden 2
1989-04-26 17 Abb Affärsvärlden 2
1989-05-10 19 Electrolux Affärsvärlden 3
1989-05-24 21 Modo Affärsvärlden 2
1989-05-31 22 Saab-Scania Affärsvärlden 3
1989-06-16 24-25 Swedish Match Affärsvärlden 3
1989-08-17 33 Ericsson Veckans Affärer 2
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1989-08-17 33 Alfa Laval Veckans Affärer 2
1989-08-17 33 SKF Veckans Affärer 2
1989-08-17 33 Atlas Copco Veckans Affärer 2
1989-09-30 35 Ericsson Affärsvärlden 1
1989-10-04 40 SAS Affärsvärlden 2
1989-10-11 41 Sparbanken Affärsvärlden 4
1989-11-15 46 Trygghansa Affärsvärlden 2
1989-11-22 47 Trelleborg Affärsvärlden 3
1989-11-30 48 ABB Veckans Affärer 2
1989-12-21 51-52 Volvo Veckans Affärer 3
1990-01-10 1-2 Handelsbanken Affärsvärlden 2
1990-01-11 1-2 Volvo Veckans Affärer 3
1990-03-14 11 Volvo Affärsvärlden 5
1990-04-04 14 Alfa Laval Affärsvärlden 1
1990-04-11 15 Abb Affärsvärlden 1
1990-04-19 16 Astra Affärsvärlden 2
1990-05-30 22 Electrolux Affärsvärlden 5
1990-06-07 23 Volvo Affärsvärlden 5
1990-08-08 32-33 ABB Veckans Affärer 1
1990-10-10 41 Nordbanken Affärsvärlden 3
1990-11-14 46 Bilspedition Affärsvärlden 2
1990-11-28 48 Volvo Veckans Affärer 5
1991-01-16 3 SCA Veckans Affärer 3
1991-02-27 9 Handelsbanken Affärsvärlden 1
1991-03-20 12 Investor Veckans Affärer 3
1991-03-27 13 Abb Affärsvärlden 4
1991-04-17 16 Electrolux Affärsvärlden 5
1991-05-08 19 Seb Affärsvärlden 1
1991-05-23 21 Volvo Veckans Affärer 2
1991-06-05 23 Volvo Affärsvärlden 2
1991-06-05 23 H&M Veckans Affärer 1
1991-06-19 25-32 Saab, Modo, Ericsson Veckans Affärer -
1991-10-09 41 Nobel Affärsvärlden 3
1991-10-23 43 Sparbanken Affärsvärlden 5
1991-11-06 45 Volvo Veckans Affärer -
1991-11-13 46 Skandia Affärsvärlden 3
1991-11-13 46 Seb Affärsvärlden 3
1991-11-20 47 Ericsson Affärsvärlden 3
1991-11-20 47 Ericsson Veckans Affärer 5
1992-01-29 5 Volvo Affärsvärlden 3
1992-01-29 5 Volvo Veckans Affärer 3
1992-04-15 15 Lundberg Affärsvärlden 2
1992-05-06 19 Skanska Veckans Affärer 3
1992-05-20 21 Nobel Affärsvärlden 4
1992-06-24 26-32 Folksam Affärsvärlden 5
1992-06-24 26-32 Wasa Affärsvärlden 5
1992-06-24 26-32 Trygghansa Affärsvärlden 5
1992-06-24 26-32 Skandia Affärsvärlden 5
1992-08-19 34 Astra Veckans Affärer 1
1992-08-26 35 Volvo Veckans Affärer 3
1992-09-02 36 Seb Veckans Affärer 5
1992-10-07 41 SHB Veckans Affärer 5
1992-10-28 44 Skanska Veckans Affärer -
1992-11-11 26 Kinnevik Affärsvärlden 5
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1992-11-18 47 Tetra-laval Affärsvärlden 3
1992-11-18 47 Industrivärden Veckans Affärer 1
1992-11-25 48 Volvo Affärsvärlden 4
1992-12-09 50 Skanska Veckans Affärer 3
1993-01-20 3 Elecrolux Veckans Affärer 3
1993-01-27 4 Astra Affärsvärlden 1
1993-03-03 9 Atlas Copco Affärsvärlden 2
1993-03-03 9 Seb Veckans Affärer 5
1993-04-07 14 Seb Affärsvärlden 4
1993-04-21 16 Abb Veckans Affärer 2
1993-05-12 19-20 Seb Veckans Affärer 2
1993-05-19 20 Ericsson Affärsvärlden 2
1993-05-19 21 Abb Veckans Affärer 3
1993-06-09 23 Volvo Affärsvärlden 2
1993-08-01 35 Ericsson Veckans Affärer 2
1993-08-08 36 Volvo Veckans Affärer 2
1993-08-25 34 Seb Affärsvärlden 4
1993-08-25 34 Seb Veckans Affärer 4
1993-09-01 35 Abb Affärsvärlden 5
1993-09-08 36 Volvo Affärsvärlden 3
1993-10-06 40 Volvo Veckans Affärer 3
1993-10-10 45 SHB Veckans Affärer 3
1993-10-27 43 Volvo Affärsvärlden 3
1993-10-27 43 Volvo Veckans Affärer 4
1993-11-03 44 Proventus Affärsvärlden 3
1993-11-24 47 Investor Affärsvärlden 5
1993-12-08 49 Volvo Affärsvärlden 5
1993-12-08 49 Volvo Veckans Affärer 3
1994-02-09 6-7 Seb Veckans Affärer 1
1994-02-16 7 Ericsson Affärsvärlden 2
1994-02-28 9 SHB Veckans Affärer 1
1994-03-16 11 Astra Affärsvärlden 4
1994-03-23 12 Skandia Affärsvärlden 2
1994-04-11 15 Volvo Veckans Affärer 2
1994-04-20 16 Volvo Affärsvärlden 3
1994-04-27 17 Pharmacia Affärsvärlden 5
1994-05-04 18 Investor Affärsvärlden -
1994-05-11 19 Trelleborg Affärsvärlden 2
1994-06-01 22 Trygg Hansa Affärsvärlden 5
1994-06-06 23 OMX Veckans Affärer 4
1994-06-20 25-32 Skanska Veckans Affärer 1
1994-08-19 42 H&M Affärsvärlden 1
1994-08-24 34 Celsius Affärsvärlden 2
1994-09-07 36 Volvo Affärsvärlden 2
1994-10-26 43 Marieberg Affärsvärlden 5
1994-11-09 45 SEB Affärsvärlden 2
1995-01-18 3 SCA Affärsvärlden 2
1995-02-08 6 Celsius Affärsvärlden 3
1995-03-01 9 Investor Affärsvärlden 5
1995-03-20 12 Abb Veckans Affärer 2
1995-03-20 12 Astra Veckans Affärer 2
1995-05-29 22 Seb Veckans Affärer 5
1995-06-14 24-25 Nordström & Thulin Affärsvärlden 3
1995-08-21 34 Autoliv Veckans Affärer 1
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1995-08-23 34 Pharmacia Affärsvärlden 3
1995-09-11 37 Volvo Veckans Affärer 4
1995-09-13 37 Kinnevik Affärsvärlden 4
1995-09-27 39 Nodbanken Affärsvärlden 3
1995-10-25 43 Telia Affärsvärlden 4
1995-11-22 47 Astra Affärsvärlden 3
1996-02-07 6 Industrivärden Affärsvärlden 3
1996-02-21 8 Electrolux Affärsvärlden 4
1996-03-06 10 Abb Affärsvärlden 3
1996-03-20 12 SAS Affärsvärlden 2
1996-04-03 14 Skanska Affärsvärlden 4
1996-04-11 15 Sparbanken Affärsvärlden 3
1996-05-08 19 Astra Affärsvärlden 2
1996-05-15 20 Wasa Affärsvärlden 3
1996-06-05 23 Volvo Affärsvärlden 2
1996-06-10 24 Abb Veckans Affärer 4
1996-06-12 24-25 Custos Affärsvärlden 2
1996-08-14 33 Gullspång Affärsvärlden 5
1996-08-21 34 Ericsson Affärsvärlden 2
1996-08-28 35 Marieberg Affärsvärlden 4
1996-09-10 37 Astra Veckans Affärer 3
1996-09-23 39 Volvo Veckans Affärer 4
1996-10-14 42 Abb Veckans Affärer 3
1996-10-23 43 Electa Affärsvärlden 2
1996-10-28 44 HM Veckans Affärer 1
1996-10-30 44 Perstorp Affärsvärlden 2
1996-11-13 46 Skania Affärsvärlden 4
1996-12-16 51-52 SHB Veckans Affärer 2
1997-01-13 01-03 Seb Veckans Affärer 3
1997-01-22 4 Pharmacia-Upjohn Affärsvärlden 4
1997-01-29 5 Volvo Affärsvärlden 4
1997-02-12 7 Sydkraft Affärsvärlden 1
1997-03-03 10 Nokia Veckans Affärer 2
1997-03-26 13 Nokia Affärsvärlden 2
1997-04-09 15 Investor Affärsvärlden 3
1997-04-21 17 Investor Veckans Affärer 2
1997-04-23 17 Scansem Affärsvärlden 3
1997-05-05 19 Seb Veckans Affärer 2
1997-05-20 21 Seb Veckans Affärer 3
1997-05-22 21 Industrivärden Affärsvärlden 4
1997-06-16 25-32 Ericsson Veckans Affärer 4
1997-06-18 25 Monark-stiga Affärsvärlden 1
1997-08-11 33 Electrolux Veckans Affärer 5
1997-09-15 38 Electa Veckans Affärer 5
1997-09-27 35 SAS Affärsvärlden 4
1997-09-29 40 Ericsson Veckans Affärer 4
1997-10-06 41 Astra Veckans Affärer 4
1997-10-08 41 Seb Affärsvärlden 3
1997-10-13 42 Scania Veckans Affärer 2
1997-10-15 42 Nordbanken Affärsvärlden 2
1997-11-17 47 Ericsson Veckans Affärer 2
1997-12-08 49 Volvo Veckans Affärer 2
1998-02-09 7 Ericsson Veckans Affärer 2
1998-02-11 7 Scania Affärsvärlden 4
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1998-02-28 9 Pharmacia-Upjohn Affärsvärlden 5
1998-02-28 9 Astra Affärsvärlden 1
1998-03-09 11 Industrivärden Veckans Affärer 1
1998-04-01 14 Volvo Affärsvärlden 4
1998-04-06 15 Electrolux Veckans Affärer 3
1998-04-29 18 OM Affärsvärlden 3
1998-05-11 20 Seb Veckans Affärer 3
1998-06-04 23 Stora Affärsvärlden 1
1998-06-17 28 Ericsson Affärsvärlden 1
1998-08-10 33 Ericsson Veckans Affärer 4
1998-08-17 34 Securitas Veckans Affärer 1
1998-08-24 35 Volvo Veckans Affärer 2
1998-10-05 41 Nokia Veckans Affärer 1
1998-10-07 41 Investor Affärsvärlden 4
1998-10-19 43 Astra Veckans Affärer 3
1998-11-25 48 Assa-abloy Affärsvärlden 1
1999-01-20 3 Volvo Affärsvärlden 4
1999-01-27 4 Astra Affärsvärlden 4
1999-02-17 7 Astra Affärsvärlden 4
1999-02-22 8 OMX Veckans Affärer 2
1999-03-03 9 Swedish Match Affärsvärlden 1
1999-03-08 10 Nokia Veckans Affärer -
1999-04-19 16 Nokia Veckans Affärer 1
1999-05-03 18 Hemfrid Veckans Affärer 3
1999-05-17 20 MTG Veckans Affärer 3
1999-05-19 20 Volvo Affärsvärlden 3
1999-06-21 25 Nettrade Veckans Affärer 1
1999-08-18 33 Ericsson Affärsvärlden 5
1999-08-25 34 Volvo Affärsvärlden 3
1999-08-30 35 TV 4 Veckans Affärer 4
1999-09-15 37 Icon medialab Affärsvärlden 5
1999-09-22 38 Pharmacia-Upjohn Affärsvärlden -
1999-10-18 42 Poolia Veckans Affärer 2
1999-10-25 43 Volvo Veckans Affärer 3
2000-02-07 6 HQ Veckans Affärer 3
2000-02-21 8 Cell Network/Mandator Veckans Affärer 2
2000-04-10 15 HM Veckans Affärer 2
2000-04-19 16 Icon medialab Affärsvärlden 5
2000-04-25 17 ABB Veckans Affärer 2
2000-04-27 17 Volvo Affärsvärlden 2
2000-05-22 21 Nokia Veckans Affärer 1
2000-06-05 23 HiQ Veckans Affärer 1
2000-06-19 25 Ericsson Veckans Affärer 1
2000-06-19 25 Assa-abloy Veckans Affärer 1
2000-06-19 25 Securitas Veckans Affärer 1
2000-06-26 26-31 Proffice Veckans Affärer 2
2000-08-07 32 Netcom Veckans Affärer 4
2000-08-16 33 Ericsson Affärsvärlden 4
2000-08-30 25 OM Affärsvärlden 3
2000-09-04 36 Telia Veckans Affärer 4
2000-09-13 37 Skanska Affärsvärlden 2
2000-10-02 40 HM Veckans Affärer 4
2000-10-09 41 Consafe Veckans Affärer 3
2000-10-11 41 H&M Affärsvärlden 4
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2000-10-18 42 Telia Affärsvärlden 4
2000-10-23 43 Volvo Veckans Affärer 4
2000-11-13 46 Aspiro Veckans Affärer 4
2000-12-06 29 SKF Affärsvärlden 1
2000-12-18 51-52 Swedbank Veckans Affärer 3
2001-02-05 6 Öresund Investmant Veckans Affärer 5
2001-02-07 6 SCA Affärsvärlden 1
2001-02-19 8 Elektrolux Veckans Affärer 1
2001-02-26 9 SCA Veckans Affärer 1
2001-03-05 10 Telia Veckans Affärer 3
2001-03-14 11 Sapa Affärsvärlden 4
2001-03-19 12 TV 4 Veckans Affärer 2
2001-04-09 15 Sandvik Veckans Affärer 1
2001-04-17 16 OMX Veckans Affärer 3
2001-04-25 17 Ericsson Affärsvärlden 4
2001-04-30 18 Ericsson Veckans Affärer 5
2001-05-09 19 Boliden Affärsvärlden 4
2001-05-30 22 H&M Affärsvärlden 1
2001-08-06 32 AssaAbloy Veckans Affärer 1
2001-08-08 32 Abb Affärsvärlden 5
2001-08-15 33 Carnegie Affärsvärlden 4
2001-08-22 34 Ericsson Affärsvärlden 2
2001-08-27 35 SKF Veckans Affärer 2
2001-09-05 36 Ericsson Affärsvärlden -
2001-10-01 40 Atlas Copco Veckans Affärer 2
2001-10-08 41 Ericsson Veckans Affärer 5
2001-10-15 42 Eniro Veckans Affärer 1
2001-10-17 42 Seb Affärsvärlden 4
2001-10-22 43 Ericsson Veckans Affärer 5
2001-11-12 46 Seb Veckans Affärer 5
2001-11-28 48 Abb Affärsvärlden 5
2002-01-09 1-2 Ericsson Affärsvärlden 2
2002-02-11 7 Abb Veckans Affärer 5
2002-02-13 7 Investor Affärsvärlden 5
2002-02-18 8 Ericsson Veckans Affärer 5
2002-02-20 8 Investor Affärsvärlden 5
2002-03-14 10 Securitas Veckans Affärer 1
2002-03-25 13 Nobel biocare Veckans Affärer 4
2002-03-27 13 Telia Affärsvärlden 4
2002-04-02 14 JM Veckans Affärer 2
2002-04-15 16 Q-med Veckans Affärer 1
2002-04-22 17 Electa Veckans Affärer 2
2002-04-24 17 Ericsson Affärsvärlden 4
2002-04-29 18 HM Veckans Affärer 1
2002-05-06 19 Alfa Laval Veckans Affärer 3
2002-05-18 19 Industri kapital Affärsvärlden 3
2002-05-29 22 Folksam Affärsvärlden 2
2002-06-10 24 MTG Veckans Affärer 3
2002-06-17 25 Mekonomen Veckans Affärer 1
2002-08-14 33 Ericsson Affärsvärlden 4
2002-09-02 36 Nordea Veckans Affärer 5
2002-09-04 36 Volvo Affärsvärlden 4
2002-09-09 37 Ericsson Veckans Affärer 4
2002-10-07 41 Telia Veckans Affärer 3
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2002-10-09 41 Nordea Affärsvärlden 3
2002-10-23 43 Tele 2 Affärsvärlden 2
2002-11-06 45 Skanska Affärsvärlden 3
2002-11-13 46 Volvo Affärsvärlden 2
2002-11-20 47 Atlas Copco Affärsvärlden 2
2002-12-04 49 Capio Affärsvärlden 3
2003-01-22 1-4 Telia-sonera Affärsvärlden 3
2003-02-03 6 Skistar Veckans Affärer 1
2003-02-10 7 Seb Veckans Affärer 3
2003-03-03 10 SAS Veckans Affärer 5
2003-03-05 10 Kinnevik Affärsvärlden 3
2003-03-12 11 Ericsson Affärsvärlden -
2003-03-17 12 Assa-abloy Veckans Affärer 3
2003-04-01 18 Abb Affärsvärlden 4
2003-04-16 16 Skandia Affärsvärlden 3
2003-04-28 18 Cloetta-Fatzer Veckans Affärer 2
2003-04-30 18 ABB Affärsvärlden 4
2003-05-07 19 Electrolux Affärsvärlden 3
2003-05-12 20 SKF Veckans Affärer 1
2003-06-02 23 Skania Veckans Affärer 3
2003-06-12 24 Securitas Affärsvärlden 4
2003-06-23 26-33 Ericsson Veckans Affärer 5
2003-08-27 35 Industri kapital Affärsvärlden 4
2003-08-29 40 Getinge Veckans Affärer 1
2003-09-10 37 Volvo/Scania Affärsvärlden -
2003-09-22 39 OMX Veckans Affärer 3
2003-10-01 40 Capona Affärsvärlden 3
2003-10-15 42 Saab Affärsvärlden 5
2003-10-22 42 Astra-Zenica Affärsvärlden 1
2003-11-12 46 Tele 2 Affärsvärlden 1
2003-11-24 48 Biovitrum Veckans Affärer 1
2003-12-10 50 NCC Affärsvärlden 2
2004-01-14 1-3 Skandia Liv Affärsvärlden 4
2004-01-21 4 FSB (Swedbank) Affärsvärlden 3
2004-02-09 7 Volvo Veckans Affärer 2
2004-03-06 23 Lundin Petrolium /Mining Affärsvärlden 1
2004-03-17 12 Transcom Affärsvärlden 1
2004-03-31 14 Industri värden Affärsvärlden 4
2004-04-21 17 Skandia Affärsvärlden 4
2004-04-26 18 Ratos Veckans Affärer 3
2004-04-28 18 Autoliv Affärsvärlden 1
2004-05-12 20 Ericsson Affärsvärlden 2
2004-05-24 22 Micronic Veckans Affärer 1
2004-06-01 23 Ericsson Veckans Affärer 3
2004-06-21 26 Ericsson Veckans Affärer 2
2004-08-18 34 TeliaSonera Affärsvärlden 4
2004-09-06 37 HQ Veckans Affärer 1
2004-09-08 37 Electrolux Affärsvärlden 2
2004-11-04 46 Nobia Affärsvärlden 1
2004-11-17 47 Electrolux Affärsvärlden 3
2004-12-06 50 SSAB Veckans Affärer 1
2004-12-08 50 H&M Affärsvärlden 1
2004-12-20 52 Lundin Petrolium Veckans Affärer 2
2005-02-09 6 H&M Affärsvärlden 1
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2005-02-14 7 Seb Veckans Affärer 3
2005-02-16 7 WM-Data Affärsvärlden 1
2005-02-23 8 Gambro Affärsvärlden 4
2005-03-09 10 Oriflame Affärsvärlden 5
2005-03-12 12-13 Electrolux Veckans Affärer 2
2005-03-14 11 Securitas Veckans Affärer 4
2005-03-16 11 Millicom Affärsvärlden 1
2005-03-20 16 Investor Affärsvärlden 3
2005-04-13 3 Scania Affärsvärlden 3
2005-04-27 17 Ericsson Affärsvärlden 1
2005-05-02 18 Saab Veckans Affärer 5
2005-05-11 19 Nobel-Biocare Affärsvärlden 1
2005-05-23 21 Abb Veckans Affärer 3
2005-06-15 24 Astra Affärsvärlden 5
2005-08-24 34 Hexagon Affärsvärlden 2
2005-10-26 43 Sandvik Affärsvärlden 1
2005-11-02 44 Ericsson Affärsvärlden 3
2005-12-12 50 Trelleborg Veckans Affärer 3
2005-12-14 50 Wedins Affärsvärlden 4
2006-02-20 8 Ericsson Veckans Affärer -
2006-03-20 12 Ericsson Veckans Affärer 2
2006-03-29 13 Telelogica Affärsvärlden 2
2006-04-10 15-16 Carnegie Veckans Affärer 3
2006-04-12 15-16 Ericsson Affärsvärlden 3
2006-05-04 18 MTG Affärsvärlden 1
2006-05-10 19 Telia-sonera Affärsvärlden 5
2006-05-21 21 HQ Affärsvärlden 2
2006-05-29 22 Ericsson Veckans Affärer 3
2006-06-08 23 Volvo Affärsvärlden 1
2006-06-21 25-32 Nordstjerna etc Affärsvärlden 3
2006-08-16 33 Astra Zenica Affärsvärlden 5
2006-08-23 34 Volvo Affärsvärlden 3
2006-08-24 34 Nobel biocare Veckans Affärer 5
2006-09-06 36 Telia-sonera Affärsvärlden 3
2006-09-14 37 Husqvarna Veckans Affärer 3
2006-09-27 39 Telia-sonera Affärsvärlden 5
2006-10-18 42 Ericsson Affärsvärlden 1
2006-12-13 50 Nordea Affärsvärlden 2


