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Sammanfattning 

Det förekommer idag främst två olika huvudkategorier när det gäller analys av aktier, 
nämligen fundamental och teknisk analys. Den tekniska analysen, syftar till att utifrån ett 
företags historiska kursutveckling, söka prognostisera en framtida trend för aktien. 
Grundtanken är att människor i grupp tänker och agerar på liknande sätt när de befinner sig i 
en viss situation och att dessa gruppbeteenden resulterar i mönster, som den tekniska 
analytikern menar går att tolka. Tekniken sträcker sig tillbaka till 1800-talet och används 
flitigt idag av såväl mindre som större investerare och aktörer på de finansiella marknaderna.  

En av många tekniker inom teknisk analys fokuserar på glidande medelvärden av olika 
längder och kombinationer. Enligt teorin uppstår köp- respektive säljsignaler när dessa 
medelvärden korsar varandra. Denna studie kommer att behandla just dessa signaler i syfte att 
utvärdera huruvida det är möjligt att med hjälp av historiska kursdata kunna åstadkomma 
positiv avkastning på den svenska aktiemarknaden? 

Forskarna har utifrån sin kunskapssyn, kritisk rationalism, tillämpat en kvantitativ metod i 
syfte att söka svar på problemställningen, vilken angrips med en deduktiv ansats och en ur en 
investerares synvinkel. De teoretiska utgångspunkterna gestaltas utav två skilda och 
motsägelsefulla perspektiv på hur aktier och aktiekurser förväntas röra sig. Dessa två skolor 
representeras formellt av effektiva marknadshypotesen och teknisk analys. Det empiriska 
datamaterialet består av historiska värden för Stockholmsbörsens OMXS30 index, vilka har 
bearbetats och analyserats genom främst hypotesprövning i syfte att besvara 
problemställningen. 

Undersökningen har visat att det är möjligt att genom historiska kursdata och glidande 
medelvärden åstadkomma positiva avkastningar på den svenska aktiemarknaden. Resultaten 
är något tudelade och visar på icke-signifikanta samband för framförallt köpsignalerna. 
Transaktionskostnader bedöms eliminera den marginellt högre avkastningen analysmetoden 
genererar, men dessa tekniker bjuder även på överraskningar i form av kombinationer som 
konsekvent slår index. Den praktiska tillämpningen av teknisk analys och glidande 
medelvärden, bör följaktligen tillämpas med viss försiktighet och kan snarare ses som ett 
hjälpmedel än en absolut modell. Dagens komplicerade aktiemarknad bedömer forskarna vara 
svår att analysera med enbart historiska data, utan förhoppningen är att fler variabler 
eventuellt kan förbättra denna grundläggande analysteknik. 
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1. Inledning 
 slutet av september 2008 skriver Dagens industri ”Nattsvart börsmåndag” och hänvisar 
till den rekordstora nedgång som noterades på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Detta 

är bara en av många dåliga nyheter som presenterades sedan börsen i juli 2007 inledde en 
negativ trendutveckling. Lågkonjunkturen ser ut att vara ett faktum i Sverige och investerare 
och aktörer på de finansiella marknaderna försöker nu förutspå om eller när börsen vänder 
uppåt igen. Hur ska de veta när detta sker? Finns det några verktyg som kan ge indikationer 
om en eventuell vändning? Denna studie avser att undersöka en av de tekniker som aktörer 
inom den finansiella sektorn tillämpar idag för att prognostisera framtida kursutveckling. I 
denna inledande del introduceras läsaren till studiens bakgrund och det problem som avses 
utredas. Problembakgrunden leder till en diskussion och en konkretisering av problemet och 
dess efterföljande syfte, varvid vissa ramar sätts upp i syfte att avgränsa studien till ett 
specifikt område. Kapitlet avslutas med att redogöra för studiens valda disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 
Aktier och kapitalplaceringar har idag blivit en del av många människors vardag. Det finns en 
uppsjö av olika placeringsalternativ på marknaden, alltifrån enkla sparkonton, räntefonder och 
aktieindexobligationer, till aktier, fonder och betydligt mer komplicerade finansiella 
instrument. Det unika med varje placeringsform är den avkastning som investeraren kan 
förvänta sig med hänsyn till tagen risk. Erfarenheten säger oss att placeringar på 
kapitalmarknaden är riskfyllda och långt ifrån säkra. Den förväntade avkastningen blir inte 
alltid som tänkt, och risken eller spridningen från det förväntade utfallet varierar likaså. 
Oavsett om det gäller köp eller försäljning av värdepapper tar investeraren någon form av 
beslut innan denne väljer att placera eller sälja värdepapper. Vad grundas detta beslut på? 
Vilka fakta ligger till grund för en eventuell orderläggning? Har investeraren gjort en grundlig 
och gedigen analys av företaget innan beslutet togs och ordern verkställdes på marknaden? 
Dessa är exempel på några frågeställningar som leder oss närmare innehållet och syftet med 
studien. 

Det förekommer idag främst två olika huvudkategorier när det gäller analys av aktier, 
nämligen fundamental analys (FA) och teknisk analys (TA). Den idag kanske mest tillämpade 
analysmetoden, vilken även är den metod som har mest stöd i vetenskaplig forskning, är den 
fundamentala analysen. Denna metod syftar till att utifrån bolagets redovisade vinst, 
omsättning, utdelning, kassaflöde med mera, söka beräkna ett aktuellt värde på aktien. 
Jämförs sedan detta beräknade värde mot marknadsvärdet (börsvärdet), får investeraren en 
uppfattning på om aktien är över- eller undervärderad, vilket i sin tur kan resultera i en köp- 
eller säljsignal. Den tekniska analysen å andra sidan, syftar till att utifrån ett företags 
historiska kursutveckling, söka prognostisera en framtida trend eller utveckling för aktien. 
Grundidén är att människor i grupp tänker och agerar på liknande sätt när de befinner sig i en 
viss situation och att dessa gruppbeteenden resulterar i mönster, som den tekniska analytikern 
menar går att tolka. Fördelen med teknisk analys är att metoden är relativt enkel att tillämpa 
överallt i hela världen och på vilka finansiella instrument som helst, med det enda kravet att 
dagskursdata finns att tillgå på det studerade instrumentet. Detta innebär att analytikern kan 
utvärdera vilket värdepapper som helst, utan någon som helst kunskap om marknaden där 

I 
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värdepappret handlas. Analytikern tillämpar någon av de många metoder vilka finns inom 
TA, alltifrån bollingerband, formationsanalys, motstånd och stödanalys, till glidande 
medelvärden och candle-sticks, se Appendix A. Vilken teknik som tillämpas är individuellt 
och bestäms utifrån investerarens preferenser, tycke och smak. 

Emellertid betraktas teknisk analys av många med stor skepsis och kritiker menar att metoden 
är överskattad och saknar vetenskaplig grund. Trots detta tillämpas denna metod även av 
större institut och aktörer vid analys av aktiemarknaden. Bland annat Handelsbankens 
aktiemäklare anger att de i sitt arbete tillämpar teknisk analys som kompletterande 
beslutsunderlag i sina aktieanalyser (Martin Gunhaga, Chef RUF, Handelsbanken Umeå City, 
2009-04-01). Även i dagstidningar som Dagens Industri förekommer frekvent artiklar om 
teknisk analys med rubriker som exempelvis Teknisk analys: Håll dig borta från börsen och 
Teknisk analys: Den fallande trenden fortsätter (www.di.se). Följaktligen tycks det råda 
delade meningar huruvida TA är ett användbart analysverktyg på dagens moderna marknad 
eller inte. 

En viktig förutsättning bakom teknisk analys vilar på antagandet om att handeln med 
värdepapper inte är fullständigt effektiv. Eftersom tekniken i grund och botten syftar till att 
identifiera trender och trendbrott, antas historiska kursdata innehålla sådan information vilken 
kan användas till att lokalisera dessa händelser. Fokuseringen på historisk kursutveckling och 
gruppbeteenden leder oss in på ytterligare en viktig teori, nämligen effektiva 
marknadshypotesen (EMH). Teorin om den effektiva marknaden tillskrivs främst Fama 
(1970) som i artikeln Efficient Capital Markets: A review of Theory and Empirical Work 
redogör för huruvida aktiekursers anpassning till ny information är omedelbar eller inte. 
Denna finansiella teori behandlar marknaden och dess eventuella avvikelser från effektiv 
prissättning och påstår att kursrörelser är slumpmässiga och har inget att göra med historisk 
kursutveckling. En effektiv marknad kännetecknas av att priset på värdepapper justeras 
omedelbart och automatiskt utifrån all tillgänglig information på marknaden. Detta innebär att 
möjligheten till överavkastningar är teoretiskt obefintliga eftersom alla antas, ha tillgång till, 
och agerar på ny information samtidigt. (Fama, 1970) Teorin står i direkt kontrast till tankarna 
bakom TA och är en av anledningarna till att många studier fokuserar på att utreda huruvida 
TA kan tillämpas lönsamt. 

1.2 Problemdiskussion 
Det är intressant att diskutera huruvida dagens komplicerade aktiemarknad verkligen kan 
analyseras på ett tillfredsställande sätt med hjälp av fundamental analys. Metodens verktyg 
syftar alla till att uppskatta ett specifikt beräknat marknadsvärde på företaget utifrån vissa 
grundläggande data, vilka lämnar andra komplexa och marknadspåverkande faktorer utan 
beaktning, till exempel människors psykologi, kriser och andra mer svårmätbara nyckeltal. 
TA däremot, tar automatiskt hänsyn till alla dessa faktorer eftersom samtlig kurspåverkande 
information enligt denna teori ska speglas i priset. En del tekniska analytiker menar även att 
fundamental analys har ett begränsat prognosvärde, då marknaden vid varje tidpunkt inte är 
rationell utan i viss utsträckning även styrs av psykologi. En aktie kan till exempel vara 
övervärderad fundamentalt sett men kursen kan ändå fortsätta att stiga. Ett vanligt synsätt är 
att fundamental analys har en längre tidshorisont i beaktning, medan kortsiktiga fluktuationer 
lättare kan fångas med hjälp av teknisk analys. Detta tyder på att marknaden inte alltid är 
korrekt värderad, utan att vissa marknadsimperfektioner tycks förekomma.  
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Det är dessa marknadsimperfektioner som delvis gör det möjligt att använda sig utav teknisk 
analys eftersom TA bygger på att marknaden inte är fullständigt effektiv. Genom att utnyttja 
dessa imperfektioner hoppas analytikerna kunna förutspå framtida kursutvecklingar och 
därmed uppnå en högre avkastning. (Brock et al, 1992, s. 1732) 

TA som analysmetod har fått utstå mycket kritik ända sedan metoden först tillämpades i slutet 
av 1800-talet. Akademiker och aktörer verksamma inom finanssektorn har diskuterat huruvida 
det verkligen är möjligt att utifrån historiska aktiekurser, kunna förutspå framtida 
kursutvecklingar. Författare som Malkiel (2007, s. 132) menar att teknisk analys inte kan 
hjälpa en placerare att göra lönsamma affärer och överträffa en enkel buy-and-hold-strategi, 
se Appendix A; 

”The history of stock price movements contains no useful information that will 
enable an investor consistently to outperform a buy-and-hold strategy in 
managing a portfolio.” 

Kwon och Kish (2002, s. 651) menar å andra sidan genom sin studie på den amerikanska 
marknaden att; 

“… technical trading rules have the potential to capture profit opportunities over 
various models when compared to a buy and hold strategy.” 

Forskare och aktörer runt om i världen har följaktligen skilda uppfattningar om möjligheten 
att framgångsrikt tillämpa TA i ett investeringssammanhang. Varför är det då så svårt att hitta 
empiriska bevis för eller emot TA? De flesta tycks vara ense om att problemet ligger i att 
metoderna förknippade med teknisk analys inte är någon exakt vetenskap. Meningarna går 
isär och det finns problem med bland annat begreppsdefinitioner av olika slag. Hur definieras 
till exempel en trend? Denna svårighet att precist kunna definiera vissa grundläggande 
begrepp inom TA bidrar också till problematiken med att vetenskapligt testa hypotesen. Trots 
detta går det inte att förneka att det finns fler anhängare än skeptiker. Och en del av den 
senaste tidens forskning visar på att det kan finnas kortsiktiga marknadsimperfektioner som 
går att utnyttja med hjälp av teknisk analys. (Bernhardsson, 2002, s. 248 ff.) 

Ifrågasättandet av tillämpbarheten av TA, tillsammans med det faktum att metoden ändå 
används flitigt av stora institutioner är intressant att undersöka. Det är imponerande hur 
metodens relativt enkla verktyg kan tillämpas i syfte att åstadkomma analyser som inte kräver 
djupgående kunskaper om den specifika marknaden eller företaget ifråga. Glidande 
medelvärden är ett exempel på en förhållandevis enkel teknisk analysmetod där köp- och 
säljsignaler uppstår när två geometriska medelvärden korsar varandra. Tekniken förekommer 
vid nästintill all teknisk analys och bidrar till att jämna till en annars volatil tidsserie i syfte att 
tidigt identifiera eventuella trender. 

Kontentan av resonemanget är att det finns skilda uppfattningar om tillämpbarheten av TA 
inom forskarvärlden, där vissa ger sitt stöd åt metoden, medan andra förkastar den. Det 
faktum att ett visst gap tycks existera mellan den empiriska forskningen och den praktiska 
tillämpningen av TA idag väcker intresse och gör ämnet mer aktuellt att undersöka. 
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1.3 Problemformulering 
Är det möjligt att med hjälp av historiska kursdata och glidande medelvärden 
kunna åstadkomma positiv avkastning på den svenska aktiemarknaden? 

1.4 Syfte 
Att med hjälp av statistiska verktyg och ett svenskt aktieindex studera huruvida 
teknisk analys, med fokus på glidande medelvärden, kan tillämpas i syfte att 
generera avkastning som överstiger en enkel buy-and-hold-strategi. Vi vill även 
undersöka huruvida olika typer av marknadsklimat1 påverkar möjligheten att 
tillämpa glidande medelvärden. 

1.5 Avgränsningar 
Studien avser att undersöka glidande medelvärden som teknisk analysmetod på den nutida 
svenska aktiemarknaden. Perioden som ligger till grund för undersökningen sträcker sig 
tillbaka till 1987 och det sist undersökta året är 2007. Begränsningen görs eftersom 
utredningen ämnar undersöka de svenska förhållandena och möjligheten att lönsamt tillämpa 
teknisk analys på en marknad vilken inte är lika vetenskapligt studerad som den betydligt 
större amerikanska aktiemarknaden. Tidsperioden valdes delvis av den anledning att det 
undersökta indexet har basdatum 30:e september 1986 samt det faktum att fler observationer 
bidrar till ett mer statistiskt säkert resultat. Vidare förmodas det undersökta indexet 
representera de svenska förhållandena på bästa möjliga sätt. Indexet är välkänt, stort och väl 
omsatt, vilka alla är viktiga egenskaper som bidrar till ett bättre undersökningsobjekt. 

Valet att fokusera på glidande medelvärden beror delvis på att metoden är en av de 
grundläggande och mest tillämpade teknikerna vid positionstagande baserat på teknisk analys, 
delvis på grund av att metoden är en så kallad objektiv teknik vilken är lättare att studera och 
utvärdera. Ett utförligare resonemang förs i avsnitt 3.2.1. 

Vidare antas den svaga formen av informationseffektivitet ovillkorligen eftersom studiet av 
historiska kursdata per definition innebär att investeraren endast undersöker historiska data. 
Undersökningen genomförs även med antagandet att all handel sker utan några som helst 
transaktionskostnader eller övriga handelsrelaterade avgifter. Forskarna kommer inte heller att 
tillämpa blankning och således sker ingen belåning av värdepapper. 

1.6 Disposition 
Diskussionen ovan har redogjort för de bakomliggande problem och syfte vilken studien avser 
att undersöka. Följande avsnitt ämnar kortfattat tydliggöra den fortsatta dispositionen. 

Kapitel två presenterar de teoretiska synsätt vilket studien kommer att baseras på. Författarnas 
förförståelse, kunskapssyn och studiens angreppssätt kommer att presenteras och redogöras 
för i syfte att beskriva utifrån vilka förutsättningar problemet angrips. 

Efterföljande kapitel tre introducerar läsaren till det teoretiska ramverket och börjar med att 
skildra en central teori inom den finansiella forskningen, nämligen den effektiva 
marknadshypotesen och diskussionen om huruvida marknaden är effektiv eller inte. Kapitlet 
                                                             
1 Med marknadsklimat avses olika utveckling för det undersökta indexet; stigande- , sjunkande- och 
konsoliderande marknad. 
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forsätter med att behandla studiens huvudteori - teknisk analys och glidande medelvärden som 
analysmetod och beslutsregel. 

I det fjärde kapitlet slutliggörs genomgången av den metod vilken studien tillämpar sig utav. 
Till skillnad från de teoretiska utgångspunkterna i kapitel två, redogörs här det praktiska 
tillvägagångssättet som ligger till grund för att besvara vår problemställning. Här ställs bland 
annat två centrala krav vilka ligger till grund för hela den analyserande delen av studien. 

Kapitel fem behandlar den hypotesprövning som genomförs i syfte att påvisa ett eventuellt 
samband mellan teknisk analys och avkastningen utifrån ett positionstagande baserat på 
glidande medelvärden som analysmetod. 

Det sjätte kapitlet redovisar studiens empiriska resultat. Eftersom en stor mängd data har 
erhållits presenteras här materialet relativt sparsamt med viss hänvisning till Appendix C, där 
en stor del av datat finns samlat. Illustrationer i form av tabeller spelar en viktig funktion i 
syfte att kort men innehållsrikt redogöra för de relevanta delarna. 

Kapitel sju innehåller en analys av det material som redovisades i kapitel sex. Datat kommer 
att undersökas utifrån tidigare teorier och med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna söka 
finna svar på problemet, vilket sedan avslutas med diskussion och slutsatser i kapitel åtta. 

Rapporten är uppbyggd på så vis att essensen i studien skall vara möjlig att ta till sig utan att 
studera Appendix. Dock finns visst kompletterande material att tillgå i slutet av denna studie, 
vilket har bifogats i syfte ge läsaren möjlighet att studera och verifiera den empiri vilken vi 
grundar vår diskussion och slutsatser på. Vidare återfinns tabeller och diagram löpande i 
texten vilka syftar till att tydligt visa på vissa relevanta samband och förhållanden. Appendix 
A innehåller även en kort ordlista med för studien centrala begrepp, vilka har kursiverats i den 
löpande texten. 
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2. Teoretisk Metod 
vsikten med detta kapitel är att göra läsaren medveten om det teoretiska synsätt och 
tillvägagångssätt som denna studie är präglad av. Vi ämnar beskriva författarnas 

förförståelse i ämnet, den kunskapssyn vi anser vara sann och de teoretiska utgångspunkter 
som använts för att genomföra studien. Vidare kommer den kvantitativa forskningsstrategin 
att redogöras för, samt även det angreppssättet som tillämpas och ur vilket perspektiv 
problemet angrips ifrån. Förhoppningen är att läsaren ska få en klarare bild av från vilka 
förutsättningar problemet studeras och därmed bättre förstå och ha möjlighet att värdera 
resultatet. 

 

2.1 Förförståelse 
Förförståelsen handlar om hur vi som individer uppfattar verkligheten. Denna uppfattning 
grundar sig inte enbart utifrån våra sinnesupplevelser, utan baseras även på forskarens sociala 
bakgrund, praktiska erfarenheter, utbildning etcetera. ”Föreställningsramen sätter gränser för 
vad man ser, hur man tänker och hur man agerar”. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 60) 

Individers subjektiva tolkningar av omvärlden åstadkommer följaktligen olika sanningar för 
olika personer. Beroende på forskarens ontologiska ställningstagande kommer även 
forskningsprocessen säkerligen att påverkas genom att forskaren noga övervägar 
konsekvenser för till exempel valet av datainsamlingsmetodik och utformningen på studien i 
sig (Bryman & Bell, 2005, s. 39). Forskarnas uppfattning är att kunskap finns ute i vår 
omvärld, oberoende av oss människor, och att endast genom objektiva och vetenskapliga 
experiment kan vi komma fram till nya slutsatser, ny kunskap. Enligt objektivismen ska den 
vetenskapliga forskningen vara objektiv och fri från personliga och subjektiva värderingar, 
samt att den sociala verklighet, såsom vi möter den, förmodas bestå av yttre fakta som vi inte 
själva kan påverka (Bryman & Bell, 2005, s. 33). Detta tolkar vi som att kunskapen är 
objektiv, att vi människor är medvetna om en oberoende verklighet som vi tar del av genom 
våra sinnesupplevelser och att logiskt och sunt tänkande är den enda vägen till sann kunskap. 
Tillsammans med Poppers syn på hur ny kunskap utvecklas, vilket presenteras senare i detta 
kapitel, passar objektivismen väl in eftersom det ger en möjlighet att falsifiera teorier som ej 
klarar av kritisk prövning av dess äkthet. 

Enligt Johansson Lindfors kan förförståelsen delas upp i tre huvudsakliga delar; dels den 
allmänna förförståelsen författarna har, dels den teoretiska förförståelsen och dels den 
förförståelse som redogör för forskarens kunskapssyn (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Den 
förstnämnda syftar främst till forskarens sociala bakgrund och uppväxt. Den andra knyts 
framförallt till individens teoretiska förkunskaper i ämnet, medan den sistnämnda typen av 
förförståelse behandlar forskarens syn på kunskap och utveckling av densamma. 

2.1.1 Allmän förförståelse 
Den allmänna förförståelsen grundar sig i vilken typ av social miljö som personen vuxit upp i. 
”Man är inte född med ett förhållningssätt till världen” (Johansson Lindfors, 1993, s 25), utan 
individens utveckling och förmåga att tolka och analysera omvärlden beror till stor del på de 
erfarenheter och upplevelser denne samlar på sig under sin uppväxt. Skillnaden gentemot den 

A
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teoretiska förförståelsen som du oftast avsiktligt samlar på dig, är att den socialt grundade 
förförståelsen är något du inte direkt kan påverka utan snarare är något du tillgodogör dig 
omedvetet. Följaktligen är det rimligt att påstå att en forskare som växer upp i en arbetarfamilj 
utan högre akademisk utbildning ser annorlunda på ett företagsekonomiskt 
forskningsproblem, jämfört med en välutbildad civilekonom med några års 
arbetslivserfarenhet. Vi vill dock betona att denna typ av mångfald är något som vi anser 
gagnar samhället och forskningen eftersom olika perspektiv endast bidrar till nyanserade sätt 
att studera ett problem. Om alla människorna i en social miljö skulle se på saker och ting ur 
samma aspekt, skulle eventuella problem även studeras utifrån denna homogena syn, vilket 
sannolikt skulle bidra till en lidande utveckling. Utifrån ovanstående resonemang vill vi kort 
redogöra för författarnas socialt grundade förförståelse. 

Allergren, C. Fredrik är uppvuxen i Umeå stad medan Sundberg, L. Marcus är uppvuxen i 
Uddevalla. Båda två har vuxit upp med föräldrar som har akademisk utbildning på universitet 
och/eller högskolenivå. Sundberg, i likhet med Allergren, har sedan länge ett genuint intresse 
för aktier och de finansiella marknaderna, något som bidrog till att de sökte in på 
civilekonomprogrammet vid Umeå School of Business (USBE). Författarna har tidigare 
avslutat sin åttonde och sista termin med inriktning mot finansiering. Relevanta praktiska 
erfarenheter består främst av anställning vid Handelsbanken och Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Deras gemensamma brinnande intresse för aktiemarknaden har även 
bidragit med en hel del praktisk erfarenhet av värdepappershandel och kunskap om hur de 
finansiella marknaderna fungerar, samt i Allergrens fall även erfarenhet av tillämpning av 
teknisk analys och glidande medelvärden som hjälpmedel vid positionstagande. Till skillnad 
från Allergren har Sundberg nästan uteslutande använt sig av fundamental analys vid 
positionstagande. 

Författarnas allmänna förförståelse bedöms vara till fördel vid genomförandet av denna 
studie. Vi har relativt god kunskap om ämnesområdet med tanke på vår ändå unga ålder och 
ser det som en fördel att båda handlar med värdepapper och har arbetat på bank. Denna studie 
påbörjas alltså med en viss förkunskap i ämnesområdet, vilken bedöms underlätta och hjälpa 
oss genom hela forskningsprocessen samt bidra till att problemet angrips med rätt verktyg och 
från rätt håll. Dock bör det påpekas att studien är av sådan kvantitativ och statistisk karaktär, 
att vår sociala förförståelse sannolikt är av mindre betydelse, eftersom fokus kommer att ligga 
på att genom statistisk analys och objektiv bearbetning av data, försöka ge svar på det 
studerade problemet. Emellertid anser vi att det är upp till läsaren att själv bilda sig en egen 
uppfattning om hur vår sociala bakgrund kan ha påverkat studien. 

2.1.2 Teoretisk förförståelse 
Den teoretiska förförståelsen grundar sig i de kunskaper och erfarenheter vilka forskaren 
tillskaffat sig genom främst påläsning av ämnet. Lärdomar från bland annat läroböcker, 
vetenskapliga forskningsrapporter, föreläsningar och studier hjälper forskaren att formulera 
problemet och även angripa det med relevanta teorier och metoder. (Johansson Lindfors, 
1993, s. 76) Vi vill påstå att en forskares tidigare teoretiska erfarenheter påverkar i mer eller 
mindre grad på vilket sätt han eller hon resonerar och förhåller sig till vissa frågor. Människor 
med liknande förförståelse i ämnet har en benägenhet att även resonera och behandla det på 
samma sätt. Fördelen kan vara att två forskare med liknande förkunskaper i ämnet tänker och 
resonerar på ett liknande sätt, vilket kan bidra till ett mer kvalitativt resultat eftersom en 
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kritisk diskussion mellan två personer utvecklar och hjälper forskningsprocessen. Nackdelen 
med homogena kunskaper och synsätt är att det blir svårare att genom nyanserade perspektiv 
studera ett problem, vilket alltså skulle kunna minska kvalitén på ett arbete. 

Den kanske viktigaste delen av vår teoretiska förförståelse har vi samlat på oss genom studier 
på civilekonomprogrammet vid USBE. Där har vi tillgodogjort oss kunskaper inom bland 
annat statistik, nationalekonomi och företagsekonomi. Vi har båda inriktat oss mot 
finansiering och avslutar studierna med uppsats inom Master’s program in Finance. Under 
kurserna på detta ett-åriga masterprogram samt även tidigare kurser på lägre nivåer har bland 
annat teorier om marknadens effektivitet och random walk-teorier diskuterats. Vidare 
lärdomar från studietiden omfattar praktisk erfarenhet av kritisk granskning och bearbetning 
av numeriska data, samt en allmän förståelse för olika ekonomiska resonemang. Tillsammans 
med våra praktiska erfarenheter inom området bedömer vi oss ha relativt gynnsamma 
förutsättningar att studera problemet. 

2.1.3 Kunskapssyn 
Kunskapssyn förklaras ofta som det sätt på vilket forskaren uppfattar och studerar 
verkligheten. Verklighetsuppfattningen handlar om att det finns en viss given och kanske till 
och med objektiv verklighet att studera, medan sättet att studera denna verklighet bör vara av 
sådan natur att det är möjligt att upprepa studien med samma resultat. Vilken kunskapssyn 
som forskaren anser vara sann grundar sig dels på vilken typ av studie som ämnas 
genomföras, dels på den erfarenhet och medvetenhet om sin egen kunskapsuppfattning som 
forskaren har. (Johansson Lindfors, 1993, s. 10, s. 24 ff.) 

Vår egen kunskapssyn har formats allteftersom vi har samlat på oss erfarenheter, kunskaper 
och sinnesupplevelser. Tillsammans med den ovan beskrivna förförståelsen anser vi oss ha en 
kunskapsteoretisk utgångspunkt som består av en blandning mellan Karl R. Poppers (1997) 
kritisk rationalism och positivismen. Popper menar att sanningen aldrig är slutgiltig, utan att 
kunskap är något som förändras. Endast genom kritisk diskussion och prövning av dagens 
vedertagna sanningar kan vi komma närmare den sanna sanningen. Detta är något som 
uppmuntrar nyskapande och ifrågasättande av dagens sanningar och endast genom en kritisk 
diskussion av dessa kan ny kunskap formas. (Popper, 1997, s. 30 ff.) Essensen i Poppers 
resonemang beskrivs väl av Allergren & Wendelius (2007, s. 11): 

”Den kritiska rationalismen menar att dagens sanningar inte nödvändigtvis 
behöver vara lika med morgondagens sanningar, utan att dessa kan komma att 
förändras, förbättras eller förkastas. Likt en hypotes eller gissning, testas teorier i 
syfte att stärka eller underminera dem, men aldrig helt och hållet bevisa dem.”  

 
Enligt denna kunskapsteori finns det i huvudsak två sätt på vilket en teori kan vara mer 
överlägsen en annan; den kan förklara mer och den kan vara bättre prövad - det vill säga 
noggrannare och mer kritiskt granskad (Popper, 1997, s. 32). Förhoppningen är att genom 
ytterligare prövningar av hypotesen, kunna bidra till forskningen kring tekniska 
analysmetoder och den ovisshet som fortfarande råder bland forskare och praktiker. 
Tillsammans med positivismens naturvetenskapliga betoning på undersökningsmetodik, 
kausala samband, objektivitet, logisk deduktion samt att endast signifikant säkerställda 
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Figur 2.1  Den deduktiva forskningsprocessen. (Bryman & Bell, 
2005, s. 23) 

samband godtas, har vi ett enligt oss vetenskapligt och sunt förhållningssätt till 
kunskapsbildning. 

Följaktligen kommer denna kunskapssyn att påverka undersökningen genom att vi objektivt 
tolkar studiens resultat och vidare bidrar till en närmare granskning av problemområdet ifråga.  
Studien kommer att utforska huruvida TA har fungerat tidigare och hur den fungerar på 
dagens moderna marknad i enlighet med Poppers teori om kunskapsutveckling. Dock kan 
forskarnas syn på kunskap vara präglad av en viss förväntan om ett skifte eller förändring i 
möjligheten att tillämpa teknisk analys. Marknaden och den handel som bedrivs där, bedömer 
vi blivit mer och mer effektiv på grund av bland annat snabbare informationsspridning, 
automatiska handelssystem och fler aktiva aktörer. Detta sammanfaller med vår syn på hur 
samhället är under ständig utveckling och de teoretiska förklaringsmodeller som tidigare 
förklarade tillvaron eventuellt kan behöva uppdateras och justeras till dagens rådande 
situation. Denna förväntan eller tro, är dock inget som skall påverka studien och dess resultat. 
Likväl är det svårt att bedriva en helt värderingsfri och objektiv forskning, varför tillämpandet 
av statistiska metoder förmodas bidra till att upprätthålla objektiviteten. 

2.2 Angreppssätt 
Den metodologi för kritisk prövning och granskning av den uppställda problemformuleringen 
kommer att följa en deduktiv metod. Teorin om glidande medelvärlden som teknisk 
analysmetod sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet och journalisten Charles Dow 
(Bernhardsson, 2002, s. 242). Vi ämnar att genom denna studie undersöka huruvida denna 
teori fortfarande håller och kan generera lönsamma affärer på aktiemarknaden. Av detta följer 
naturligt ett deduktivt angreppssätt där vi utifrån vår problemformulering och insamlade data, 
kommer att kritiskt pröva hypotesen och ställa den mot tidigare teori. Visar sig det empiriska 
resultatet vara analogt med hypotesen, klarar teorin testet för den här gången. Men om 
undersökningen skulle visa på ett negativt resultat, vilket inte styrker hypotesen, falsifieras 
och förkastas även den teori som undersökningen logiskt har blivit deducerad från. (Popper, 
1997, s. 144 ff.) Detta i enlighet med den deduktiva forskningsprocessen i Figur 2.1. 

1. Teori 
 

2. Hypoteser 
 

3. Datainsamling 
 

4. Resultat 
 

5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas 
 

6. Teorin revideras 
 

 
Värt att påpeka är att ett positivt resultat, vilket överensstämmer med teorin, bara kan ge 
tillfälligt stöd, eftersom framtida undersökningar alltid kan visa på negativa slutsatser. Så 
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länge en teori klarar av noggranna och vetenskapligt accepterade tester kan teorin påstås ha 
visat sin styrka och fortfarande anses vara sann. (Popper, 1997, s. 145) 

2.3 Forskningsstrategi 
Den vetenskapliga forskningen skiljer ofta mellan två olika forskningsstrategier när det gäller 
insamling och analys av ett studiematerial, nämligen kvalitativ och kvantitativ metod. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 39) Den kvantitativa forskningen ger generellt lite information om 
en större mängd enheter, till exempel historiska tidsserier som i denna studie, medan den 
kvalitativa forskningen ger mycket information om färre objekt. Således går den kvalitativa 
metoden djupare i forskningen. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 49 ff.) Kritik riktas dock mot 
denna typ av metod eftersom forskarna ämnar skapa en generell bild av verkligheten genom 
att studera ett mindre antal objekt (Bryman & Bell, 2005, s. 320). 

Givet studiens problemställning och forskningsområde samt forskarnas tidigare kunskaper, 
inleddes studien genom att läsa på om det specifika problemområdet i syfte att få en tydligare 
bild av frågeställningen. Informationssökningen bidrog till en godare uppfattning om den 
tidigare forskningen inom området och vilka metoder som tillämpats där. Tidigt blev det klart 
att en kvantitativ metod var att föredra eftersom fokus kom att ligga på studiet av tidsserier 
och analys med hjälp av statistiska metoder. Nedan redogörs för valet att genomföra en 
kvantitativ studie till förmån för en kvalitativ. 

Kvantitativa undersökningar fokuserar i grunden på att beskriva eller förklara ett kausalt 
samband. Exempel på kvantitativa frågeställningar kan vara Vilket är sambandet? och Hur 
vanligt är det? medan den kvalitativa forskningen frågar sig Vad innebär det? eller Hur 
uppfattas det? (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 94, 101) Eftersom betoningen på denna studie 
ligger i testning av en teori leder detta oss direkt in på den kvantitativa forskningen eftersom 
undersökningen avser att testa huruvida ett samband existerar mellan en teknisk analysmetod 
och positiva avkastningar. En kvalitativ ansats, med utgångspunkt i tolkning och förståelse av 
ett fenomen, skulle inte möjliggöra en rättvis analys och resultat av det studerade problemet. 

I den allmänna beskrivningen av den kvantitativa forskningen ingår en betoning på 
kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Datamaterialet bör alltså bestå av en 
större mängd enheter vilka kan analyseras med hjälp av numeriska data. Vidare bör 
naturvetenskapens normer och tillvägagångssätt ingå, framförallt positivismen, samt ett 
deduktivt angreppssätt vilket fokuserar på prövning av teorier. Eftersom studien till stor del 
kommer att utgå från analys av tidsserier är det även av vikt att datamaterialet går att mäta och 
beskriva i form av siffror. Med mätningar kan vi beskriva små och exakta skillnader mellan 
olika data och det ger oss även ett konsekvent verktyg att tillämpa över den långa tidsperiod 
som studien avser. (Bryman & Bell, 2005, s. 39, 89) Till sist ger det oss en möjlighet att 
genom statistiska metoder skatta och visa på eventuella samband och relationer som existerar. 
Tillsammans med objektivismens utgör den kvantitativa forskningen en enligt oss 
vetenskaplig och sund forskningsmetod som genererar objektiva resultat vilka är lättare att 
generalisera. 

2.4 Studiens perspektiv 
En undersöknings perspektiv grundar sig i vilka utgångspunkter som forskaren anser vara 
relevanta och viktiga för problemet ifråga (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 62). De teoretiska 
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och sociala utgångspunkter som denna studie vilar på har ovan blivit redogjorda för. Här vill 
vi bara betona att problemet kommer att studeras och angripas utifrån en investerares 
synvinkel. Detta innebär bland annat att det datamaterial som vi bearbetar är av sådan karaktär 
vilken är vanligt förekommande i en investerares vardag och därmed även är tillgänglig för 
densamme. Vidare kommer det resultat som presenteras att vara av sådan karaktär att det 
gynnar investeraren i dennes yrke. Sist men inte minst ser vi oss själva som investerare och 
placerare på aktiemarknaden, varvid ”perspektivvalet” upplevdes självklart och naturligt. 
Huruvida investeraren är en privatperson eller ett stort företag, anser vi vara mindre relevant 
eftersom samtliga aktörer på den svenska aktiemarknaden torde kunna tillgodogöra sig 
resultatet från studien. 

Därmed avslutas redogörelsen för författarnas teoretiska synsätt och fokus övergår till att 
presentera studiens teoretiska utgångspunkter. 
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3. Teoretiska Utgångspunkter 
 avsikt att tydliggöra vad teknisk analys handlar om, ämnar vi beskriva två till varandra 
motsatta världar inom det finansiella området, nämligen tron på att den enskilda 

investeraren inte kan slå marknaden eftersom dess rörelser är helt slumpmässiga och ej 
förutsägbara, samt uppfattningen att en marknad kan analyseras och tolkas utifrån dess 
historiska utveckling. Den teoretiska delen i detta arbete kommer huvudsakligen att beröra 
två skilda synsätt på hur aktier och aktiekurser ”förväntas” röra sig. Dessa två skolor 
representeras formellt av EMH och TA. Ambitionen är att ställa dessa teorier mot varandra 
och därmed skapa en bättre förståelse för hur marknaden rör sig och undersöka om dessa 
rörelser går att förutspå och nyttja i ett investeringssammanhang. 

 

3.1 Effektiva Marknadshypotesen 
Den kanske viktigaste rollen kapitalmarknaden har idag är att agera resursallokerare av 
ekonomins aktiekapital och ägarskap. För en effektiv omfördelning av resurser krävs en 
marknad där priserna alltid ger rättvisande signaler för omallokering av resurser, det vill säga 
en marknad där en investerare kan välja ut aktier under antagandet att priset alltid och fullt ut 
speglar all tillgänglig information. (Fama, 1970, s. 383) Problemet är att kunna definiera när 
en marknad är en effektiv resursallokerare. Fama därför ställer upp tre villkor som anses, om 
de uppfylls, vara tillräckligt för att en marknad skall vara effektiv (Fama, 1970, s. 387); 

• det finns inga transaktionskostnader kopplade till värdepappershandel, 
• all information är kostnadsfritt tillgänglig för alla marknadens aktörer, och 
• alla marknadens aktörer är överens om vilken inverkan den aktuella informationen har 

på värdepapprets nuvarande och framtida pris.  

I en sådan marknad speglar priset på ett värdepapper all tillgänglig information. Tyvärr 
existerar inte sådana friktionsfria marknader i verkligheten, utan information är inte alltid 
kostnadsfri och marknadsaktörerna tolkar inte alltid ny information på samma sätt. 
Lyckligtvis är de tre uppställda villkoren för en effektiv marknad tillräckliga, men inte 
nödvändiga. Detta betyder att även om transaktionskostnaderna i sig är höga och har en 
negativ inverkan på antalet transaktioner, kommer priset ändå att spegla all tillgänglig 
information. På liknande sätt kan marknaden anses vara effektiv om ett ”tillräckligt” stort 
antal investerare har tillgång till all tillgänglig information. De meningsskiljaktigheter som 
kan uppkomma mellan olika investerare angående vilken inverkan ny information bör ha på 
ett värdepappers pris är i sig inte bevis på att marknaden är ineffektiv, om det inte finns 
investerare som konsekvent gör bättre värderingar av den tillgängliga informationen än vad 
som är underförstått av marknadens pris. Felkällorna som diskuteras ovan 
(transaktionskostnader, meningsskiljaktigheter samt tillgången på information) är alla 
exempel på potentiella felkällor som kan leda till en ineffektiv marknad. (Fama, 1970, s. 387 
ff.) 

3.1.1 De tre formerna av effektiva marknadshypotese n 
Mot bakgrund av dessa potentiella felkällor presenterar Fama tre former av effektiva 
marknadshypotesen (Fama, 1970, s. 383); 

I 
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• svag form; historisk avkastning reflekteras i dagens priser, 
• semistark form; all tillgänglig information reflekteras i priserna, 
• stark form ; all information, även sådan som inte är tillgänglig för allmänheten, så 

kallad insiderinformation, reflekteras i priserna. 

En svagare och en mer ekonomiskt hållbar form av den effektiva marknadshypotesen menar 
att priserna reflekterar tillgänglig information till punkten då marginalkostnaden att erhålla ny 
information överskrider den vinst informationen bidrar till. (Fama, 1991, s. 1575) 

På en effektiv marknad leder konkurrensen mellan marknadens aktörer till en situation där 
aktuella priser av individuella värdepapper reflekterar effekterna av information som baseras 
både på de händelser som redan ägt rum och de händelser som marknadens aktörer tror 
kommer att äga rum. Med andra ord; på en effektiv marknad kommer det aktuella priset att 
vara en bra uppskattning av det verkliga värdet vid alla tidpunkter. Men som nämnts tidigare 
behöver inte alla marknadens aktörer vara överens om hur en nyhet skall påverka priset på ett 
värdepapper. På en effektiv marknad bör alla de affärer som de konkurrerande aktörerna 
genomför leda till att det aktuella värdet av ett värdepapper slumpvis fluktuerar kring det 
verkliga värdet. (Fama, 1995, s. 76) Dessa fluktuationer leder oss in på nästa avsnitt, nämligen 
random walk hypotesen. 

3.1.2 Random walk hypotesen 
När den effektiva marknadshypotesen först presenterades antogs det aktuella priset på ett 
värdepapper till fullo spegla all tillgänglig information. Vidare antogs sekvensen av 
prisförändringarna vara oberoende av varandra. I samband med detta antogs det också att 
dessa prisförändringar är identiskt fördelade mellan positiva och negativa förändringar. 
Prisförändringarna uppvisar då ett mönster som närmast kan beskrivas som slumpmässigt, 
detta kallades för random walk och lever kvar än idag. (Fama, 1970, s. 386) 

Random walk hypotesen beskrivs lättast med hjälp av tre ekvationer, (Fama, 1970, s. 384 ff.):  

  (3.1) 

   (3.2) 

    (3.3) 

 
 

 
 

 
 
Ekvation 3.1 visar att det förväntade värdet på värdepapper j vid tidpunkten t+1 givet 
informationen vid tidpunkten t är lika med priset på värdepappret vid tidpunkten t 
multiplicerat med den förväntade räntan på värdepappret givet den information som fanns i 
tidpunkten t. Det förväntade värdet på värdepapper j vid tidpunkten t+1 jämförs i Ekvation 
3.2 med det aktuella priset samma tidpunkt. Ekvation 3.3 gör gällande att det förväntade 
värdet på denna över- eller underavkastning givet den tillgängliga informationen vid 
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tidpunkten t är lika med noll. Eftersom det antas att fördelningen mellan positiva och negativa 
nyheter i tidpunkten t är lika. 

På en effektiv marknad kommer konkurrensen leda till att ny information om ett värdepappers 
verkliga värde omedelbart reflekteras i det aktuella värdet. Men då ny information kan vara 
omgärdad av otydlighet eller osäkerhet medför omedelbar justering av det aktuella priset en 
komplikation. Det aktuella priset kommer till en början att överjusteras eller lika ofta 
underjusteras som en följd av den nya informationen. (Fama, 1995, s. 76) Detta motsvaras av 
Ekvation 3.2. 

Resonemanget ovan betyder att den omedelbara justeringen som impliceras på en effektiv 
marknad när det gäller på varandra följande prisförändringar i ett individuellt värdepapper 
kommer att vara oberoende. En marknad där på varandra följande prisförändringar är 
oberoende är per definition en random walk marknad. Enkelt uttryckt innebär detta att random 
walk teorin implicerar att prisförändringar i värdepapper inte har något minne eftersom de 
grundar sig på ny information om ett värdepapper varför de historiska prisförändringarna inte 
kan användas för att förutse framtiden på ett meningsfullt sätt. (Fama, 1995, s.76) Då över- 
och underavkastningarna antas vara identiskt fördelade kommer de att ta ut varandra varför de 
förväntas vara noll, se Ekvation 3.3. Antagandet om att på varandra följande prisförändringar 
är oberoende är sålunda giltigt under förutsättning att kunskap om ett värdepappers historiska 
prisförändringar inte kan användas till att öka den förväntade avkastningen. En enkel buy-
and-hold-strategi kommer att fungera lika bra som vilken komplicerad analysmodell som 
helst. (Fama, 1995, s. 77) 

Det finns dock inget som säger att överlägsen fundamental analys är oanvändbar på en 
effektiv marknad. De marknadsaktörer som är snabbare på att identifiera situationer där en 
omotiverat stor skillnad mellan ett värdepappers aktuella värde och dess verkliga värde 
kommer att få högre avkastning än andra marknadsaktörer som följer en buy-and-hold-
strategi. Om det finns flera marknadsaktörer som är bättre än genomsnittet när det gäller att 
identifiera ovan nämnda situationer och de har betydande resurser till sitt förfogande hjälper 
de i själva verket till att minska skillnaden mellan ett värdepappers aktuella pris med dess 
verkliga pris. Detta betyder att existensen av sofistikerade analytiska verktyg hjälper till att 
göra marknaden mer effektiv vilket i sin tur gör att marknaden mer och mer överensstämmer 
med en marknad där kurserna varierar slumpvis och det förväntade värdet på över- och 
underavkastning är noll. (Fama, 1995, s. 78) 

Observera att om en marknadsaktör anser att denne har information som gör gällande att det 
verkliga värdet inte är det samma som det aktuella värdet, är denna kännedom utan värde om 
inte information till slut kommer till allmän kännedom och det aktuella värdet ändras i den 
riktning som marknadsaktören förutsett. Märk att denna aktör konsekvent måste producera 
resultat som är bättre än om värdepappret valts slumpvis. Detta på grund av att för varje given 
tidpunkt har investeraren 50 procents chans att prestera bättre än om slumpen får avgöra valet 
av värdepapper även om dennes analytiska förmåga är obefintlig. (Fama, 1995, s. 79) 

Marknadsaktören måste med andra ord vara konsekvent bättre än en enkel buy-and-hold-
strategi och dessutom överprestera med ett belopp som kan kompensera för de kostnader som 
uppstår genom den komplicerade process som genererar beslutsunderlaget. I dessa kostnader 
inkluderas även marknadsaktörens tid. Det räcker inte med att marknadsaktören pratar 
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mystiskt om mönster han ser i datat utan denne måste konsekvent visa att han kan nyttja dessa 
mönster till att producera resultat som är bättre än vad en buy-and-hold-strategi producerar. 
(Fama, 1995, s. 79) 

Därmed avslutas redogörelsen av den effektiva marknadshypotesen och teorin om 
slumpmässiga kursrörelser enligt random walk. Efterföljande del kommer att fokusera på 
studiens huvudteori, nämligen teknisk analys och den metod vi avser att undersöka. 

3.2 Teknisk Analys 
Teknisk analys är en generell samlingsterm för en rad analystekniker och metoder för att 
studera historiska kursdata i syfte att prognostisera den framtida utvecklingen. Tekniken går 
så långt tillbaka som sent 1800-tal och tillskrivs Charles Dow, grundare av Dow Jones 
Industrial index (DJIA) på New York-börsen. Grundidén bakom teknisk analys bygger på att 
historien upprepar sig och att människor i grupp beter sig på ett visst sätt. Den allmänna 
uppfattningen är att kursutvecklingen igår kan ge en fingervisning om utvecklingen imorgon. 
(Bernhardsson, 2002, s. 242) 

Aktier och aktiemarknaden styrs i grund och botten av aktörerna på marknaden. Dessa aktörer 
lägger köp- och säljbud i syfte att förhoppningsvis nå en överenskommelse - ett avslut. 
Utifrån detta samspel mellan utbud och efterfrågan sätts ett marknadsvärde på aktien. Utbud 
och efterfrågan styrs i sin tur av en mängd faktorer, såväl rationella som irrationella. Exempel 
på påverkande faktorer är alltifrån fundamentala data såsom tillgångar, skulder, P/E-tal och 
delårsrapporter, till mer psykologiska faktorer som exempelvis människors åsikter, humör och 
rena gissningar. Marknaden väger automatiskt och kontinuerligt samman alla aktörernas 
agerande och tar på så vis hänsyn till all väsentlig information som kan tänkas påverka utbud 
och efterfrågan och därmed även marknadsvärdet på en aktie. Genom att den tekniska 
analysen studerar historiska kursdata tar den på så vis hänsyn till all den information som 
handlarna på marknaden överväger när de lägger sina köp- och säljbud. Detta är en mycket 
viktig skillnad gentemot den fundamentala analysen, vilken fokuserar på olika typer av 
finansiella data som företaget presenterar och som investeraren använder till att diskontera 
framtida vinster. Genom att den tekniska analysen baseras på något så grundläggande som 
aktörernas prisförhandlingar, kommer dessa förhandlingar att resultera i ett värde som 
marknaden anser vara det sanna värdet av företaget. Oavsett om detta värde faller samman 
med det fundamentala eller diskonterade värdet, är det vad marknaden anser företaget vara 
värt och därmed det värde som den tekniska analytikern använder när denne prognostiserar 
framtida kursutveckling. En av de kanske viktigaste grundtankarna inom teknisk analys är en 
tro på att aktiekurser tenderar att röra sig i trender, med vissa mindre fluktuationer. 
Förändringar i dessa trender orsakas av skift i förhållandet mellan utbud och efterfrågan och 
kan enligt den tekniska analytikern fångas upp och identifieras, varvid investeraren kan agera 
på denna signal. (Levy, 1966, s. 83) 

Erfarenheten visar att möjligheten att tillämpa TA inte ska underskattas. En tillbakablick till 
den uppgång som inleddes hösten 1998 och varade till mars 2000 visar att den investerare 
som handlade med trenden under denna period upplevde oerhörda framgångar knutna till den 
uppblossade positiva trenden. De efterföljande åren efter IT-bubblans uppgång 
kännetecknades av en negativ marknad och åter igen kunde de som höll sig undan marknaden 
värna om sitt sparkapital. (Nilsson & Torsell, 2006, s. 41) 
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Som presenterades tidigare är kursrörelser enligt den effektiva marknadshypotesen 
slumpmässiga och ej förutsägbara. När ny information presenteras, anpassar sig kurserna 
direkt, varför ingen hinner dra nytta av kursförändringen, utan en placerare kan endast 
förvänta sig en normal avkastning på sina investeringar (Fama, 1970, s. 383). TA-anhängare 
menar å andra sidan att den historiska prisutvecklingen spelar en väsentlig roll. Genom att rita 
trendlinjer och använda olika beslutsregler kan en investerare agera på de signaler denne får. 
Bernhardsson (2002) gör liknelsen till en tung lastbil som kör 100 km/h längs motorvägen och 
helt plötsligt ska tvärstanna och vända i motsatt riktning på ett och samma ögonblick - det går 
inte. På samma sätt med aktier: innan en aktie bryter en trend och vänder, uppvisar den vissa 
mönster som går att tolka. 

En definition av teknisk analys beskrivs av Nilsson & Torssell (2006, s. 10): 

”Teknisk analys använder avvikelser från effektiv prissättning för att generera 
sannolikheter om utvecklingen för finansiella instrument.” 

Metoden handlar alltså inte om att beräkna ett marknadsvärde vid ett visst ögonblick och 
därefter agera på det, utan snarare om att försöka prognostisera en framtida kursutveckling 
och trend för ett finansiellt instrument. Ju fler signaler som indikerar en viss trend eller 
riktning, desto högre sannolikhet för en korrekt analys av marknadsläget. Genom en tro på att 
marknaden inte är informationseffektiv och kurserna således inte omedelbart och direkt 
anpassar sig efter ny information, menar anhängare av TA, att det går att slå en enkel buy-
and-hold-strategi. 

Denna kritik av den effektiva marknadshypotesen stöds även av många forskningsrapporter, 
vilka bland annat visat att avkastningen från värdepapper inte fullt ut kan förklaras av vanliga 
riskmått, utan forskare har kunnat konstatera signifikanta samband mellan förväntad 
avkastning och fundamentala variabler såsom P/E-tal, market-to-book ratio och storlek på 
företaget. Vidare visar andra undersökningar att systematiska mönster går att urskilja mellan 
avkastningen på värdepapper och vissa kalenderperioder som exempelvis veckoslut-effekten, 
semester-effekten och januari-effekten. Gemensamt för dessa studier är att de alla talar emot 
teorin om slumpmässiga kursrörelser och effektiva marknader, något som gör forskningen 
kring teknisk analys mer intressant. (Brock et al, 1992, s. 1732) 

3.2.1 Glidande medelvärden 
En av åtskilliga tekniker vilken tillämpas mycket inom TA bygger på glidande medelvärlden 
av olika längder och kombinationer. Metoden sträcker sig tillbaka till Donchian (1957) och 
har används flitigt av analytiker sedan dess (Acar & Satchell, 1997, s. 165). Huvudidén är att 
använda ett kort och ett långt glidande medelvärde (beräknade på historiska kursdata), vilka 
tillsammans genererar köp- och sälsignaler som investeraren sedan agerar på. Ett enkelt 
glidande medelvärde som är n dagar långt beräknas på följande sätt: 
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Enligt denna TA-metod skapas en köpsignal när ett kortare medelvärde korsar ett längre 
medelvärde underifrån och på motsatt sätt initieras en säljsignal (blankningssignal) när ett 
kortare medelvärde korsar ett längre medelvärde uppifrån, se Figur 3.1. Tanken med glidande 
medelvärden är att jämna ut en annars volatil tidsserie av prisdata och därmed erhålla mer 
hanterbara serier som ger tydligare signaler. När ett långt medelvärde korsas, tolkas det som 
att en trend initieras och investeraren agerar enligt beslutsregeln ovan och sitter kvar på sin 
position tills att en motsatt signal genereras, alternativt tills denne väljer att kliva av 
positionen. (Brock et al, 1992, s. 1735) Denna typ av teknisk analysmetod, där placeraren 
konsekvent agerar utifrån en viss förutbestämd regel, klassas som en objektiv metod, vilken 
alltså skiljer sig från subjektiva metoder där analytikern ritar grafer och tolkar priskurvan i 
syfte att hitta mönster och samband som kan indikera den framtida kursutvecklingen (Acar & 
Satchell, 1997, s. 165). 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av de mest populära glidande medelvärdena är 1-200, där det korta värdet representeras av 
en dag och det längre av 200 dagar. Andra populära värden är 1-50, 1-150, 5-150 och 2-200. 
(Brock et al, 1992, s. 1735 ff.) Vi är medvetna om att en dag i sig inte kan utgöra ett 
medelvärde men detta är vedertaget språkbruk i forskarkretsar angående teknisk analys och 
glidande medelvärden. Längden på medelvärdena påverkar analysen på så vis att kortare 
värden snabbare reagerar på kurssvängningar och nya trender eller trendbrott, medan ett 
längre medelvärde automatiskt reagerar långsammare på kursförändringar. Det förekommer 
även en rad variationer av den grundläggande tekniken bakom glidande medelvärden som 
analysmetod. Bland annat används ibland ett band runt det långa glidande medelvärdet. 
Bandet reducerar antalet köp- och säljsignaler genom att eliminera snabba kurssvängningar 
som genererar flera signaler under en kortare period. Så länge det korta medelvärdet är inom 
detta band, vilket exempelvis kan sättas till ett toleransintervall på en procent runtom det 
långa medelvärdet, kommer inga signaler att genereras. (Brock et al, 1992, s. 1735 ff.) Vi 
kommer i denna studie testa både med och utan detta band i syfte att reducera vissa falska 
köp- och säljsignaler. Ytterligare en variant bygger på viktade medelvärden, vilka precis som 
det låter, sätter mer fokus på värden som ligger närmare i tiden. Denna teknik syftar till att 
tidigare kunna signalera om eventuella trendskiften vilket teoretiskt sett skulle öka 
avkastningen eftersom en position tas och avslutas vid en mer fördelaktig tidpunkt. Formeln 
för beräkning av ett viktat glidande medelvärde ser ut enligt nedan: 

 

Figur 3.1  Visar hur köp- och säljsignaler 
genereras med hjälp av två glidande 
medelvärden. Det kortare medelvärdet följer 
kursen och dess svängningar, medan det 
längre har en mer eftersläpande karaktär. 
När medelvärdena korsar varandra initieras 
en köp- respektive säljsignal. 

MA5 = 5-dagars glidande medelvärde. 
MA20 = 20-dagars glidande medelvärde 
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3.2.2 Glidande medelvärden och tidigare studier 
Fundamental analys har sedan långt tillbaka varit den mest allmänt accepterade metoden till 
att analysera företag och dess aktiekurser. Men på senare år har intresset för de tekniska 
skolorna ökat markant hos både akademiker och aktörer på marknaden. (Sehgal & Gupta, 
2007) Fördelen med teknisk analys är att en investerare kan analysera vilket företag som helst, 
oavsett bransch, marknad eller annan grundläggande information om företaget. Genom att 
bara titta på den historiska priskurvan behövs ingen fundamental information om företaget 
ifråga. Som Richard Dennis (1989) uttryckte sig ”I could trade without knowing the name of 
the market.” (Bernhardsson, 2002, s. 242). Det ökade intresset för teknisk analys samt 
publicerade rapporter som kritiserar teorin om den effektiva marknaden bidrar till fortsatta 
studier av den moderna aktiemarknaden. Det finns mängder av artiklar och litteratur som 
behandlar ämnet utifrån olika perspektiv. Nedan presenteras ett urval av de studier som 
fokuserat på TA och dess vara eller icke vara. Syftet med presentationen är att läsaren ska öka 
sin förståelse om ämnet och därmed kunna bilda sig en egen uppfattning om vilka eventuella 
brister modellerna kan tänkas ha. 

Brock, Lakonishok och LeBaron (1992) (BLL) undersöker i Simple Technical Rules and the 
Stochastic Properties of Stock Returns glidande medelvärdesmetoden som analysteknik. 
Genom att undersöka data från Dow Jones Industrial Average index mellan 1897 och 1986 
söker författarna utvärdera huruvida teknisk analys verkligen fungerar. Studien använder sig 
utav långa och korta glidande medelvärden, vilka tillsammans genererar köp- och säljsignaler 
som forskarna agerat på. Deras resultat pekar överlag på starka bevis för att glidande 
medelvärden kan användas till att skapa övernormala vinster och överträffar alltså en buy-
and-hold-strategi. Vidare indikerar resultatet att köpsignaler har konsekvent genererat högre 
avkastning än säljsignaler. Författarna betonar dock att inga transaktionskostnader har tagits 
hänsyn till, vilket starkt skulle kunna påverka resultatet och därmed även lönsamheten med 
denna analysteknik. 

Ready (2002) undersöker i sin studie möjligheten att med daglig avkastningsdata tjäna pengar 
på teknisk analys. Inledningsvis menar han att BLL:s studie lider av ett allvarligt fel eller bias, 
nämligen det faktum att forskarna valde vissa speciella beslutsregler och längder på de 
glidande medelvärdena som de visste hade använts frekvent av analytiker under den period de 
testade. Detta menar Ready resulterar i ett oäkta resultat eftersom BLL visste att de metoder 
som de testade, hade använts lyckosamt under perioden för undersökningen. Ready hänvisar 
till BLL:s studie och menar att efter studieperioden 1897 till 1986 har den tillämpade tekniken 
fungerat dåligt. Dock betonar Ready även att BLL:s stöd till teknisk analys med glidande 
medelvärden inte nödvändigtvis behöver vara resultatet av data-bias, utan nämner även att en 
anledning till att tekniken fungerat dåligt efter 1986 kan bero på att marknaden har rättat till 
arbitragemöjligheterna såsom den ska göra. Han avslutar även med att påpeka svårigheten att 
hitta tekniker som är lönsamma efter att hänsyn tagits till transaktionskostnader. (Ready, 
2002, s. 44 ff.) 

Burton Malkiel kritiserar i A Random Walk Down Wall Street tillämpandet av TA. Malkiel har 
genom omfattande empiriska undersökningar kommit fram till slutsatser som han menar 
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entydigt visar på ett bakslag för anhängare av de tekniska skolorna. Malkiel använde sig utav 
en superdator som han lät följa över 500 olika aktier på New York-börsen under en 
femårsperiod. När datorn identifierade en formation (se formationsanalys Appendix A) följde 
den utvecklingen av aktien och jämförde sedan detta med kursutvecklingen på generalindex. 
Enligt honom hade en placeringsstrategi med de tekniska formationerna som signalverktyg 
inte resulterat i en bättre avkastning än att slumpmässigt välja ut ett antal aktier. (Malkiel, 
2007) 

3.3 Sammanfattning 
Marknadsvärdet på aktier styrs alltså helt och hållet av samspelet mellan utbud och 
efterfrågan. Medan den fundamentala analytikern förlitar sig på ekonomisk och finansiell 
statistik över ett företags alla tillgångar, skulder och engagemang, fokuserar den tekniska 
analytikern snarare på den historiska prisutvecklingen och volymen (transaktionerna) i ett 
företags aktie. Utifrån dessa historiska data försöker analytikern med hjälp av olika 
sannolikheter skapa sig en uppfattning om den framtida trenden. En populär teknik inom TA 
använder sig utav glidande medelvärden som grund till ett eventuellt positionstagande och är 
en så kallad objektiv analysmetod, vilken genererar köp- och säljsignaler när ett kortare 
glidande medelvärde korsar ett längre. 

Ett av de starkaste argumenten som talar emot teknisk analys och fokuseringen på historiska 
data, är teorin om den effektiva marknaden. Fama (1970) menar att rörelserna på 
aktiemarknaderna är slumpmässiga och ej förutsägbara. Det presenteras hela tiden ny 
information som är jämt fördelad mellan såväl positiva som negativa nyheter, vilket alltså i 
teorin innebär en så kallad random walk, eller slumpmässig kursutveckling. 
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4. Praktisk Metod 
I detta kapitel ämnar vi visa hur det datamaterial som använts har samlats in och bearbetats i 
syfte att besvara problemställningen. Fokus ligger på att beskriva den praktiska 
genomgången av studiens metodik. Vi kommer inledningsvis att ställa vissa krav på den 
tillämpade tekniken med avsikt att tydliggöra utifrån vilka utgångspunkter tekniken studeras 
och värderas. Dessa krav har därefter legat till grund för de val vi har gjort angående 
undersökningens utformning och dessa kommer att motiveras och diskuteras i syfte att 
klargöra vilka eventuella effekter dessa val kan ha haft på undersökningen.  

 

4.1 Statistisk undersökning 
Då denna studie ämnar behandla huruvida teknisk analys kan generera högre avkastning än en 
passiv förvaltning har vi valt att genomföra en kvantitativ studie med fokus på bearbetning 
och analys av diverse olika tidsserier. När en forskare står inför en statistisk undersökning bör 
denne, som ett led i förberedelserna, ställa och besvara tre inledande frågor för att underlätta 
det fortsatta arbetet. Dessa tre frågor ska ej ses som isolerade ifrån varandra och/eller i någon 
bestämd kronologisk ordning, men är viktiga att besvara i syfte att konkretisera och mer 
precist definiera problemet. (Dahmström, 1996, s. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

Begreppet kvantitativ metod är inte ett uttömmande svar och kräver en mer ingående 
förklaring av hur studien har gått till rent praktiskt. I samband med detta kommer flera 
problem vilka kan tänkas uppstå inom den kvantitativa forskningen att diskuteras. 

4.2 Vilka krav ställer vi? 
I syfte att tydliggöra och visa på hur vi analyserar och värderar resultatet från undersökningen 
ämnar vi ställa upp vissa generella krav eller ramar som vi anser bör uppfyllas för att den 
studerade modellen skall kunnas anses vara tillförlitlig. Dessa ramar grundar sig på 
författarnas subjektiva bedömningar, tillsammans med tidigare erfarenheter samt andra 
forskares resultat. Dessa kriterier skiljer sig säkerligen mellan olika forskare, praktiker och 
övriga intressenter eftersom olika aktörer ställer varierande precisionskrav beroende på vilken 
typ av situation de befinner sig i. Relevanta krav för denna studie består av följande två 
punkter och är de grundläggande faktorer vilka vi kommer att analysera resultatet utifrån. 

Figur 4.1 Inledande frågor till en statistisk undersökning. 
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Förhoppningen är att läsaren genom denna redogörelse kommer att ha lättare att förstå och 
värdera det resultat som studien påvisar. 

1. Ett grundläggande krav för teknisk analys med hjälp av glidande medelvärden är att 
metoden genererar positiv avkastning, det vill säga att köpsignalerna genererar sådan 
avkastning vilken överstiger en enkel buy-and-hold-strategi. Likaså bör säljsignalerna 
medföra en negativ avkastning vilken också understiger avkastningen för en buy-and-
hold-strategi. 
 

2. Ett annat viktigt argument för att våga tillämpa och agera utifrån en given metod, är att 
metoden i sig genererar tillförlitliga signaler vilka investeraren känner en viss tilltro 
till. Denna tilltro uppnås genom att merparten av signalerna genererar sådan 
avkastning vilken gynnar investeraren. Det är dock viktigt att påpeka att en perfekt 
metod vilken huvudsakligen resulterar i goda avkastningar inte bör förväntas, eftersom 
det skulle innebära möjligheter till arbitragehandel. Generellt kan det påstås att 
signifikansnivån i resultatet bör vara god för att metoden ska kunna anses som 
tillförlitlig, det vill säga ett positivt samband mellan analysmetod och avkastning. 

Dessa två krav tillsammans utgör en enligt författarna god approximation för vilket teknisk 
analys bör kunna tillämpas med någon form av tillförlitlighet och lyckat resultat. Detta 
innebär i praktiken att ovanstående krav tillsammans medför att en signal från en TA-metod, 
måste dels ha rätt tecken (positiv för köpsignal, negativ för säljsignal), dels vara statistiskt 
signifikant. Samtidigt som vissa krav på modellen måste ställas, kan det inte förväntas resultat 
vilka till fullo överensstämmer med teorin, eftersom ett visst gap ofta existerar mellan teori 
och praktik. Forskarnas bedömning är att resultaten kanske inte alltid kommer att vara 
signifikanta i alla avseenden, utan resultatet kommer att tolkas utifrån uppfattningen om att 
finansiella förklaringsmodeller inte kan begäras förklara hela variationen i resultatvariabeln. 

4.3 Studiens val 
I detta kapitels inledande avsnitt presenterades tre frågor som bör ställas av en forskare när 
denna skall inleda en statistisk undersökning. I följande avsnitt kommer de för denna studie 
viktiga valen att presenteras och redogöras för. Valen är vid en första anblick kanske inte 
självklara alla gånger och därför kommer en viss diskussion att föras kring eventuella 
oklarheter som kan tänkas uppstå och hur detta påverkar studien. 

4.3.1 Val av undersökningsobjekt 
Intentionen var inledningsvis att undersöka de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen 
var för sig, men tidigt blev det klart att en sådan utredning skulle bli alltför omfattande och 
även onödigt komplicerad.  I syfte att undvika spekulationer om hur avnoteringar, utdelningar 
etcetera. påverkar studien har undersökningsobjektet ersatts med ett index för de 30 mest 
omsatta aktierna på Stockholmsbörsen; OMXS30. OMXS30 är ett kapitalviktat index vilket 
grundar sig på aktiernas betalkurser och innebär att aktiernas vikt i indexet bestäms av 
bolagens börsvärde. Avnoteringar och andra bolagshändelser skall inte påverka indexet utan 
det viktas om vid en eventuell avnotering. Dock ersätts inte den avnoterade aktien förrän 
nästkommande revidering av indexet, vilket i praktiken innebär att indexet kan bestå av färre 
bolag än 30 under max sex månader. (www.omxnordicexcange.com) 
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Syftet med att undersöka de 30 mest omsatta aktierna i form av OMXS30-indexet grundar sig 
på det faktum att dessa aktier handlas mer frekvent och i betydligt större omsättning, vilket är 
en viktig förutsättning för en korrekt och sund prissättning. Valet att använda sig utav ett 
index ger oss även möjligheter till jämförelse med andra studier vilka även de ofta undersökt 
ett större aktieindex. I syfte att erhålla obearbetad och opåverkad primärdata inhämtades 
eftersökt data från dess ursprungliga källa - OMX:s egen databas för historiska kurser på 
Internet. 

4.3.2 Tidsperioder 
Valet av undersökningsobjekt begränsar studien till att endast kunna undersöka tidsperioden 
från den 30:e september 1986, vilket är OMXS30:s basdatum, fram till idag. Av praktiska skäl 
är det dock inte möjligt att starta på basdatumet eftersom det då inte är möjligt att beräkna 
några glidande medelvärden innan detta datum. Det tidigaste startdatumet är därför den 8:e 
maj 1987, beroende de längder vi tillämpat på de glidande medelvärdena, se vidare i avsnitt 
4.3.4. Dock är ett startdatum mitt i ett år inte optimalt ur ett jämförelseperspektiv och därför 
har 1:a januari 1988 valts som startdatum medan slutdatum är 31:a december 2007. Detta ger 
en undersökningsperiod om 20 år. 

Tidsperioden har även delats in i fyra subperioder om vardera fem år. Avsikten med att dela in 
undersökningsperioden i subperioder är för att kunna studera huruvida glidande medelvärden 
fungerar under olika typer av marknadsklimat. Vilken metod fungerar bäst under en volatil 
marknad? Vilket typ av medelvärde fungerar bäst vid tydliga trender? Dessa är exempel på 
funderingar som intresserar forskarna. Valet av subperiodernas längd är gjord med hänsyn till 
att varje period skall generera tillräckligt många köp- och säljsignaler för att vi 
överhuvudtaget ska ha möjlighet att uttala oss om perioden. För långa subperioder hade 
riskerat att bli för intetsägande medan för korta perioder inte hade inkluderat hela trender. 
Valet föll därför på fyra perioder om vardera fem år. 

4.3.3 Dagliga observationer 
För OMXS30 har dagsdata samlats in för hela den studerade perioden. Huvudanledningarna 
till att dagsdata har valts beror dels på grund av det faktum att glidande medelvärden nästintill 
alltid beräknas utifrån dagliga data, dels för att kunna erhålla ett resultat som är jämförliga 
med tidigare studier av exempelvis Ming-Ming Lai et al (2002) och Brock et al (1992). 
Vidare ger dagliga observationer en bättre möjlighet att fånga kortsiktiga eller 
säsongsrelaterade trender, vilka är av betydelse vid tillämpning av teknisk analys. Att välja 
data för längre tidsperioder skulle innebära att observationspunkterna blir färre och de riskerar 
att bli så få att de statistiska resultaten inte kan anses tillförlitliga. Data för kortare 
tidsperioder än dagar kan bidra med mer verklighetstrogna köp- och säljsignaler eftersom de 
baseras på ett mer omfattande underlag. Dock är datamängden med mer detaljerad 
kursinformation begränsad och intradagsdata hade därmed kunnat resultera i samma problem 
som data med längre tidsperioder - att observationspunkterna blir för få. Vidare skulle kortare 
tidsperioder dessutom kunna medföra att studiens resultat inte blir lika jämförbart med andra 
forskningsrapporter. 
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4.3.4 Glidande medelvärden 
Enligt teorin om teknisk analys och glidande medelvärden finns det inga sanna regler eller 
metoder som alltid fungerar. Investeraren väljer utifrån placeringshorisont och preferenser 
längden på de glidande medelvärdena där 150 dagars medelvärde eller längre anses beskriva 
den långsiktiga trenden. Har investeraren en kortare placeringshorisont används ofta 20 och 
50 dagars medelvärden. Dock finns det, som vi påpekade i teorin, vissa medelvärden som 
använts mer än andra. Att testa alla möjliga kombinationer i denna studie är inte praktiskt 
genomförbart. Studien kommer därför endast att fokusera på fyra glidande medelvärden; 1-50, 
5-20, 20-50 samt 2-150. Valet av kombinationer motiveras med att de antas utgöra någon 
form av representativt urval av de mest använda kombinationerna samtidigt som vi ville testa 
ett kort, två medellånga och ett lite längre glidande medelvärde.  

Förutom variationen i längd av de glidande medelvärdena finns det även tre kombinationer av 
respektive glidande medelvärde; enkelt, viktat och med band. Det glidande medelvärdet som 
har ett band kan vara antingen det enkla eller det viktade. I denna studie kommer varje 
kombination av glidande medelvärden att studeras i kombinationerna enkelt, viktat och viktat 
med band. Anledningen till att dessa tre varianter kommer att studeras är för att påvisa 
eventuella skillnader i avkastning mellan de olika kombinationerna och därmed undersöka om 
resultatet kan förbättras genom att använda en viss metod. 

4.3.5 Populationen 
En population utgörs av den mängd enheter hos vilka forskarna ämnar studera egenskaper och 
attityder hos (Dahmström, 1996, s. 43). Indexet med de 30 mest omsatta aktierna på 
Stockholmsbörsen utgör för oss målpopulationen, det vill säga den population vi avser att 
studera. Eftersom vi har tillgång till samtlig nödvändig information om denna målpopulation 
sammanfaller mål- och rampopulation med varandra, vilket i princip eliminerar eventuella 
täckningsfel. En vidare diskussion om detta förs i avsnitt 4.7.2. 

4.3.6 Urval 
Hur en statistisk undersökning ska genomföras baseras på det inledande planeringsstadiet där 
forskarna tar ställning till att göra en total- eller urvalsundersökning. En urvalsundersökning 
innebär att forskaren måste redovisa hur detta urval har gått till och vilka effekter det kan 
tänkas ha på den fortsatta studien med avseende på till exempel urvalsfel, slumpens inflytande 
och övriga urvalsrelaterade fel. (Dahmström, 1996, s. 48 ff.) Givet den målpopulation vi avser 
att undersöka, samt det faktum att vi har tillgång till samtlig kursdata för OMXS30, är det 
omotiverat att genomföra något annat än en totalundersökning med hänsyn till de för studien 
speciella omständigheterna. 

En totalundersökning är dessutom möjlig att genomföra med hjälp av moderna datorprogram 
som SPSS 12.0 eller Microsoft Office 2007. Microsoft Excel 2007 är det 
bearbetningsprogram som vi använt oss av under studien. Vi formulerar där själva merparten 
av de formler och modeller som är nödvändiga för att genomföra studien. I avsnitten 4.5 och 
4.6 förklarar vi närmare hur bearbetningen av datat har gått till. 
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4.4 Deskriptiv statistik 
Följande avsnitt ämnar beskriva det datamaterial vilket studien grundar sig på. Tanken är att 
med hjälp av enkel beskrivande statistik överskådligt illustrera och visa vilken typ av data 
som vi grundar analys och slutsatser på. 

Tabell 4.1 innehåller beskrivande statistik för hela tidsserien samt för de fyra subperioderna 
och utgör den grund för vilken hela studien utgår ifrån. Den genomsnittliga dagliga 
avkastningen beräknas som den logartimerade skillnaden i procent mellan två dagars 
indexvärden, LOG(pt) – LOG(pt-1), där p är indexvärdet vid tidpunkten t. Medelavkastning 
har varierat kring 0,020 procent, där framförallt subperioden 1998-2002 utmärker sig med en 
negativ medelavkastning kopplad till framförallt IT-kraschen. Likaså utmärker sig samma 
subperiod beträffande volatiliteten, vilken var betydligt högre under IT-bubblan och den 
efterföljande kraschen än övriga perioder. Vidare indikerar datat på en något positivt skev 
fördelning, då den genomsnittliga fördelningsmassan ligger något åt vänster i relation till 
normalfördelningen, vilket innebär en övervikt av dagar med lägre avkastning än 
medelavkastningen. Negativ skevhet innebär fler dagar med avkastning större än 
medelavkastningen och observeras för perioderna 1993-1997 och 2003-2007. Skillnaderna 
mellan subperiodernas skevhet är relativt stor och inget tydligt mönster kan urskiljas. 
Stickprovet visar även tendenser på en mer toppig fördelning än normalfördelningen, vilket 
innebär att sannolikheten att ett värde ligger nära medel är större i vårt data. Observera dock 
att denna toppighet beror främst på subperiod ett (1988-1992), vilken uppvisar en särskilt 
toppig fördelning. Övriga perioder indikerar snarare på en fördelning något mindre toppig än 
normalfördelningens normvärde om tre. 

Tabell 4.1 - Deskriptiv statistik 
 
Tabellen redovisar det datamaterial som undersökningen baseras på, både för hela den 
studerade perioden samt de fyra subperioderna. Avkastningen mäts som den logaritmerade 
skillnaden, uttryckt i procent, mellan stängningskurserna för OMXS30 mellan åren 1988-2007. 

 
Summering av data 

    Hela stickprovet 88-92 93-97 98-02 03-07   

 
N 5020 1255 1256 1253 1256 

 
 

Medel 0,02016% 0,01853% 0,04168% -0,00678% 0,02715% 
 

 Stdv. 0,00612 0,00566 0,00477 0,00837 0,00499  
 Skevhet 0,0914 0,3104 -0,0242 0,1673 -0,2379  
  Toppighet 3,95 6,78 1,63 1,81 2,07   

 

För att grafiskt illustrera urvalets beskaffenhet har vi nedan infogat två figurer vilka söker 
beskriva fördelningens utseende. Histogrammet i Figur 4.1 visar på ett till synes 
normalfördelat data med något högre toppighet som antytts ovan. Våra analyser av datat 
indikerar dock på avvikelser från normalfördelningen och bekräftas även av det Kolmogorov-
Smirnov test vi genomfört i syfte att fastställa huruvida fördelningen kan antas vara normal 
eller inte, se Figur 4.2 och även Appendix D för subperioderna. Enligt centrala 
gränsvärdessatsen kan ett slumpmässigt och tillräckligt stort stickprov från en population 
antas vara approximativt normalfördelat (Anderson et al., 2002, s. 258). Vi bedömer därför att 
den avvikelse vi observerar inte nämntvärt kommer att påverka studien eftersom 
totalundersökningen omfattar hela 5020 observationer. De köp- och säljsignaler vi beräknat  
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hamnar fortfarande på samma ställen och avkastningen från dessa förändras inte heller. 
Majoriteten av fördelningen kan liknas normalfördelningen, men det är framförallt i svansarna 
som vårt urval avviker, vilket i praktiken har inneburit extrema kursrörelser vid några få 
tillfällen. Efter denna beskrivande genomgång av materialet, övergår vi till att redogöra för 
hur studien har utformats och genomförts rent praktiskt. 

4.5 Handelsstrategi 
Den handelsstrategi som ligger till grund för studien är uppbyggd utifrån en relativt enkel, 
objektiv och konsekvent strategi. En position tas endast utifrån de signaler som indikeras av 
de glidande medelvärdena. Vid en köpsignal tas en position i marknaden och indexet köps till 
slutkursen den dagen signalen uppkom. Motsvarande för en säljsignal innebär att indexet säljs 
till rådande stängningskurs samma dag. Efter att ett köp skett sker ingen förändring av 
positionen innan en säljsignal erhålls och vice versa. Detta innebär att den serie av signaler 
som kommer att erhållas består av varannan köp och sälj. Flera på varandra följande köp- 
eller säljsignaler kommer följaktligen inte att kunna uppstå. Denna strategi har antagits då 
placeraren antas ha en summa pengar där hela beloppet placeras i marknaden vid en köpsignal 
respektive att hela innehavet av indexet säljs vid en säljsignal. 

Då en signal erhålls antas köpet eller försäljningen ske kostnadsfritt. Detta på grund av att 
under de 20 år som undersöks har det skett stora framsteg inom värdepappershanden där 
handeln blir alltmer datoriserad och därmed också billigare. Courtagekostnaderna är idag en 
bråkdel av vad de var 1988 och skulle hänsyn tas till dem uppstår problemet med att beräkna 
ett genomsnitt vilket riskerar att påverka resultatet. Courtagekostnader påverkar avkastningen 
negativt och därmed även resultatet från all värdepappershandel. Vidare bör det även nämnas 
att under den tid som placeraren inte har en position i marknaden, antas kapitalet finnas på ett 
räntefritt transaktionskonto. Anledningen till att likviden inte antas förräntas kan liknas vid 
resonemanget ovan. Räntan har fluktuerat kraftigt under den studerade perioden, från de låga 
räntorna under början av 2000-talet till de skyhöga räntorna under bankkrisen i början av 
1990-talet. Författarna har valt att bortse från courtagekostnader och räntekapitalisering med 

Figur 4.1 Histogrammet illustrerar 
fördelningen för hela stickprovet.  Den 
dagliga avkastningen ser ut att vara 
approximativt normalfördelad. 

Figur 4.2 Ett Kolmogorov-Smirnov test 
med 95 procentigt konfidensintervall 
visar att fördelningen inte kan sägas 
vara helt normalfördelad, utan detta test 
indikerar snarare på att urvalet har så 
kallade tjocka svansar. 
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hänvisning till att fokus ligger på studiet av en specifik handelsstrategi, och inte på att göra 
komplicerade bedömningar om hur courtage och ränta påverkar kapitalet. 

Som nämndes redan i avgränsningarna i kapitel ett kommer inte blankning eller belåning av 
värdepapper att användas då dessa är förknippade med liknande problem som ovan beskrivet. 
Det faktum att handel antas ske kostnadsfritt, utan räntor, blankning eller belåning gör att 
handelstrategin blir enkel och avskalad utan faktorer som kan påverka resultatet på ett sätt 
som är svårt att bedöma och analysera. 

4.6 Praktisk databearbetning 
Då teorierna bakom tillämpningen av glidande medelvärden är tämligen enkla har forskarna 
haft relativt fria händer när det gäller hur det insamlade datamaterialet skall bearbetas. Nedan 
följer en beskrivning av den praktiska bearbetningen av studiens data. Syftet är att genom en 
enkel beskrivning söka klargöra metodiken för läsaren och därmed reducera eventuella 
oklarheter. 

Efter insamling av historiska indexvärden för OMXS30-index beräknades den logaritmerade 
dagliga avkastningen för detta index från år 1988 till 2007. Efterföljande moment bestod i att 
beräkna de glidande medelvärden vi introducerade i avsnitt 4.3.4. Syftet med dessa var att ta 
fram ett beslutsunderlag till de formler vilka användes till att identifiera alla köp- och 
säljsignaler. Beslutsreglerna för glidande medelvärden gör gällande att en köpsignal 
(säljsignal) uppstår då det kortare medelvärdet, n1, korsar det längre, n2, underifrån 
(ovanifrån) vilket även kan skrivas som Ekvation 4.1 och 4.2 och illustreras även i Figur 3.1. 
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Läsaren hänvisas till Appendix B för en 
mer detaljerad beskrivning av hur 
programmeringen har gått till i Microsoft 
Excel 2007. Efter att samtliga 
medelvärden beräknats och signaler tagits 
fram och agerats på, beräknades 
avkastningen för dessa signaler. Metoden 
har konsekvent agerat på de erhållna 
signalerna och alltid avvaktat 
efterföljande motsatta signal, varvid en 
avkastningsberäkning görs. Avkastningen 
har sedan summerats och justerats till en 
genomsnittlig daglig avkastning under 
den studerade perioden. Denna 
genomsnittliga avkastning som erhölls 
jämfördes sedan med den genomsnittliga 
dagliga avkastningen från den enkla buy-
and-hold-strategin. I syfte att utvärdera 
huruvida avkastningen från TA eventuellt skiljer sig signifikant från buy-and-hold-strategin 
har t-test utförts, något som vi återkommer till i kapitel fem. 

4.7 Undersökningsfel 
Syftet med detta avsnitt är att diskutera och förklara våra ståndpunkter angående de 
presumtiva felkällorna i den statistiska undersökningen. Anledningen till denna diskussion är 
att våra val gällande undersökningen kan påverka resultatet och därmed även slutsatserna. 

4.7.1 Systematiska fel 
Vid statistiska undersökningar kan endast det empiriska resultatet observeras, men inom 
metodteori anses det empiriska resultatet bestå av tre delar som är icke-observerbara 
hypotetiska idéer om vad det empiriska resultatet består av. Dessa tre delar är; (1) den 
verkliga förställningen eller ett perfekt mått av den, (2) systematiska fel och (3) slumpfel. 
Dessa delar brukar symboliseras som följande (Neuman & Kreuger, 2003, ss. 516-517): 

 X Observation: den empiriska iakttagelsen 
 T Teoretiskt riktigt eller sant värde: ett perfekt mått för det sanna värdet 
 S Systematiskt fel: alla fel som inte är slumpfel 
 R Slumpfel: icke-systematiska, oundvikliga fel 

Ekvation 4.3 visar hur dessa fyra faktorer påverkar varandra: 

 X = T + S + R  (4.3) 

Slumpfelet brukar av forskarvärlden inte ägnas någon större uppmärksamhet då det allmänt 
anses att de eventuella slumpfel som uppstår vid en statistisk undersökning kommer att ta ut 
varandra i slutändan. Vi kommer därför inte heller att diskutera slumpfelet närmare i denna 
undersökning utan lämnar det redan nu därhän. Det systematiska felet diskuteras mer då ett 
eventuellt systematiskt fel kan förvränga det empiriska resultatet och det systematiska felet 
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kan därför sägas vara i centrum för validitet och reliabilitet. Det systematiska felet kan helt 
enkelt hindra en undersökning från att mäta det den ämnar att mäta. (Neuman & Kreuger, 
2003, s. 517) 

I avsnitt 4.3.3 om dagliga observationer har redan nämnts att undersökningen grundar sig på 
de dagliga stängningskurserna för OMXS30. Det innebär i sin tur att alla köp och 
försäljningar antas ha skett till stängningskursen. Detta är inte helt verklighetstroget, t.ex. kan 
en säljsignal i verkligheten ha kommit på förmiddagen när kursen var 100 men köpet 
genomförs i studien till stängningskursen 96. Detta kan leda till att köp- och säljtidpunkter 
förskjuts och avkastningen kan påverkas antingen negativt eller positivt av detta beroende på 
indexets utveckling efter köp- eller säljsignalen. Genomsnittlig dagskurs för OMXS30 hade 
kunnat avhjälpa detta problem till viss del men genomsnittliga dagskurs fanns inte tillgänglig 
för hela den önskade tidsperioden. Användningen av stängningskurserna kan därmed ge 
upphov till systematiska fel, men skulle också kunna anses vara ett slumpfel om det skulle 
visa sig att de eventuella fel som uppstår på grund av att undersökningen grundar sig på 
stängningskurserna i slutändan tar ut varandra. En andra potentiell källa till systematiska fel 
kan vara vid bearbetningen av insamlat datamaterial då någon av de formler vi använt oss 
skulle visa sig innehålla fel. Vi för en närmare diskussion om bearbetningsfel i avsnitt 4.7.4. 

4.7.2 Täckningsfel 
Alla forskare som genomför en statistisk undersökning måste definiera och avgränsa de 
enheter som undersökningen skall behandla. Det blir i detta läge aktuellt att diskutera 
begreppen målpopulation och rampopulation. Målpopulation utgörs av det urvalsunderlag 
som forskarna vill undersöka, medan rampopulationen utgör den för forskarna tillgängliga 
delen av populationen. Dessa populationer kan med andra ord skilja sig ifrån varandra på 
grund av vilken data forskarna har tillgång till. Om de två populationerna skiljer sig åt kan två 
typer av täckningsfel uppstå; undertäckning och övertäckning. Undertäckning innebär att 
rampopulationen inte inkluderar enheter som ingår i målpopulationen. Övertäckning innebär 
att undersökningen inkluderar enheter i rampopulationen som inte ingår i målpopulationen. 
(Dahmström, 1996, s. 201) 

Ambitionen för forskarna är att rampopulationen skall överensstämma med målpopulationen 
för att undvika eventuell undertäckning eller övertäckning. Skulle ett täckningsfel ändå uppstå 
är undertäckning det fel som är det allvarliga av de två. De enheter som då ingår i 
rampopulationen kan ha andra beskaffenheter än de som ingår i målpopulationen vilket kan 
medföra en snedvridning av undersökningens resultat. (Dahmström, 1996, s. 202) Den 
undersökning vi genomför bedöms generera obetydliga täckningsfel vilka inte kommer att 
påverka studien i någon större utsträckning. Detta enligt resonemanget i avsnitt 4.3.5 där det 
konstaterades att undersökningens ram- och målpopulation sammanfaller. 

4.7.3 Bortfallsfel 
Om det systematiska felet är diffust och inte alltid helt enkelt att identifiera, är bortfallsfel 
desto lättare att identifiera och därför redovisas och diskuteras det också oftast. Med bortfall 
avses enheter i rampopulationen som forskarna avser att undersöka men som av någon 
anledning ej finns att tillgå, helt eller delvis. Saknas data helt och hållet har forskarna råkat ut 
för ett individportfall (objektbortfall) och saknas data delvis, exempelvis för en viss 
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tidsperiod, har forskarna råkat på ett partiellt bortfall (variabelbortfall). (Dahmström, 1996, s. 
202) 

Undersökningen har på grund av valet av undersökningsobjekt inte stött på något 
individbortfall. Dessvärre har vi stött på en handfull variabelbortfall eftersom 
stängningskurser saknats för fem datum upptagna i källdatat. Variabelbortfallet uppgår dock 
endast till 0,95 ‰ av det totala antalet observerade stängningskurser för OMXS30 och vi 
anser att bortfallet inte påverkat resultatet och därmed är försumbart. 

4.7.4 Bearbetningsfel 
De bearbetningsfel en statistisk undersökning som denna kan stöta på uppstår vid endera av 
dessa tre tillfällen; kodningen av datamaterialet, överföringen av data till datorns minne och 
vid själva bearbetningen av datamaterialet i datorprogrammet, i vårt fall Microsoft Excel 2007 
(Dahmström, 1996, s. 266 ff.).  Eftersom vi inhämtade all information direkt från OMX:s 
egen hemsida, där datamaterialet redan var överfört till en Excel-fil, har ingen kodning av 
datamaterialet skett av författarna. Att bearbetningsfel skulle uppstå vid själva överföringen 
vid nedladdningen från Stockholmsbörsen hemsida anser vi vara föga troligt. Därmed anser vi 
också att inget av dessa två bearbetningsfel har kunnat uppstå. I avseende på det tredje 
möjliga bearbetningsfelet, bearbetning av datamaterialet i datorprogram, finns det möjlighet 
att mindre fel kan tänkas ha uppstått. Detta skulle bero på att många formler och beräkningar 
använts i undersökningen, vilka forskarna själva har formulerat och programmerat. Risken för 
detta anser vi dock vara relativt liten eftersom vi hela tiden kontrollerat varandra samt haft 
nytta av den inbyggda hjälpen i Microsoft Excel 2007. 

4.7.5 Det totala felet 
Precis som rubriken antyder, utgör undersökningens totala fel, summan av de fel som 
diskuterats ovan. Enligt Dahmström (1996, s. 214) är målet för en undersökning att det totala 
felet skall vara så litet som möjligt, givet den tid och kostnad som är rimligt. Ambitionen för 
alla undersökningar är dock att fel aldrig skall uppstå. I praktiken är detta är svårt att uppnå 
och därför bör de fel som ändå uppkommer vara möjliga att mäta. Fel som kan identifieras 
och mätas, möjliggör kontroll av undersökningsprocessen och kan därtill även ge information 
om felet till läsaren. Att mäta felet och bedöma vilken inverkan det har på undersökningen 
anses emellertid vara svårt, men bör om möjligt framkomma. 

I avsnitt 4.7.4 diskuterade vi huruvida det kan ha uppstått mindre bearbetningsfel vid 
bearbetning av datamaterialet i datorprogram, men förutom det anser vi att undersökningen 
inte innehåller avgörande eller allvarliga fel vilka kan ha påverkat resultatet. Vi anser därför 
att studiens jämförbarhet med liknande undersökningar som gjorts om glidande medelvärden 
kan generera högre avkastning än passiv förvaltning är hög. 

4.8 Kvalitetskriterier 
För att kunna avgöra hur väl en statistisk undersökning mäter det problem den avser att mäta 
diskuteras ofta kring två kvalitetskriterier; nämligen reliabilitet och validitet. I samband med 
dessa två kvalitetskriterier är det i vårt fall även aktuellt att diskutera studiens 
generaliserbarhet. Syftet med dessa kvalitetskriterier är att genom en kritisk diskussion 
värdera undersökningens resultat. 
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Ett mätfel definieras ofta som skillnaden mellan det värde undersökningen resulterar i och det 
sanna eller teoretiskt riktiga värdet, se Ekvation 4.3. Notera att fel som upptäcks och kan 
avhjälpas inte inkluderas i mätfelet. Ett mätfel kan, förutom den nyss nämnda definitionen, 
även förklaras som den variation vilken kan uppkomma om samma enheter vid upprepade 
tillfällen mäts med samma mätinstrument. Det förutsätts dock att egenskapen som mäts inte 
förändras mellan mättillfällena. (Dahmström, 1996, s. 210) Annorlunda uttryckt; de erhållna 
resultaten skall inte variera på grund av mätmetoden eller mätinstrumentet (Neuman & 
Kreuger, 2003, s. 177). Varierar inte resultatet mellan mätningarna anses undersökningen vara 
tillförlitlig och därmed ha en hög reliabilitet (Dahmström, 1996, s. 210). 

Eftersom denna studie har sin utgångspunkt i historiskt datamaterial med fastställda 
stängningskurser för OMXS30 där hänsyn har tagits till avnoteringar och vilka aktier som är 
de 30 mest omsatta, anser vi att mätfelet är minimalt och att reliabiliteten är hög. Vidare har vi 
använt oss av befintliga funktioner i Microsoft Excel 2007 för att beräkna variabler som 
standardavvikelse, varians, skevhet och toppighet. Med anledningen av detta är uppfattningen 
att det inte uppstått några mätfel i samband med beräkningen av dessa variabler. 
Undersökningen gynnas även av det faktum att samtliga tillgängliga data för den 
målpopulation vi avser att undersöka, har kunnat inhämtas och studeras. Med andra ord har i 
princip slumpens roll eliminerats med avseende på det urval vi gjorde. 

Nästa centrala sanningskriterium vilken förekommer vid kvantitativ forskning är validitet och 
syftar till att uppskatta hur väl en studie verkligen mäter det den avser att mäta, det vill säga 
att mätinstrumentet verkligen är relevant och lämpligt till att studera den undersökta 
egenskapen. Att erhålla en hög validitet för en studie skall alltid eftersträvas, annars riskerar 
resultatet att bli intetsägande. (Neuman & Kreuger, 2003, s. 180) 

Syftet att studera avkastningen från teknisk analys gentemot en enkel buy-and-hold strategi 
undersöks genom att utifrån historiska kursdata, konvertera dessa till logaritmerad avkastning, 
vilken har bättre statistiska egenskaper och används därför frekvent inom forskningen. Att 
mäta avkastningen från signalerna vilka de glidande medelvärdena genererar på detta sätt, 
anser vi vara ett korrekt och relevant sätt att mäta på. Liknande undersökningar, på både 
svenska och utländska marknader, vilka fokuserat på snarlika problem, har även de tillämpat 
de mått som förekommer i denna undersökning och på ett liknande sätt.  

Det sista kvalitetskriteriet, generaliserbarhet, syftar till att värdera i vilken utsträckning en 
studies resultat kan generaliseras till andra populationer och situationer än de som varit 
aktuella i studien (Bryman & Bell, 2005, s. 100). Studien har varit helt inriktad på 
Stockholmsbörsens index OMXS30. Huruvida resultatet kan generaliseras till dels enskilda 
aktier, dels andra svenska index, samt även utländska börser och marknader, bedöms vara 
tämligen hög. Den studerade metoden är i sig världsomspännande och teorierna inom ämnet 
är allmänt spridda inom den finansiella forskningen. Författarna vill dock understryka att 
aktiemarknaderna världen över ser olika ut sinsemellan och faktorer som aktiernas likviditet, 
marknadens effektivitet, inflation och tillväxt skulle kunna påverka resultatet. Beträffande 
studiens generaliserbarhet gentemot andra marknader, som valutamarknaden och 
råvarumarknaden, anser vi att även den vara god eftersom samma fundamentala teori om 
utbud och efterfrågan, samt att utvecklingen för dessa marknader även följer vissa trender. 



 KAPITEL 4 - PRAKTISK METOD  

   

ALLERGREN &  SUNDBERG 2009 
33 

4.9 Källkritik 
I detta avsnitt är avsikten att diskutera och redovisa de källor som använts under studiens 
gång. Både för- och nackdelar kommer att diskuteras om de böcker, vetenskapliga artiklar och 
andra vetenskapliga ark som inspirerat oss. Två konkurrerande teorier om 
avkastningsmöjligheterna på aktiemarknaden har legat till grund för studien; effektiva 
marknadshypotesen och teknisk analys. Då dessa två teorier kan ses som varandras motpoler i 
avseende på hur kurserna på aktiemarknaden förväntas röra sig, passar de ypperligt som 
teoretiskt utgångspunkt för att hjälpa oss besvara det i första kapitlet formulerade problemet. 

Litteraturen har främst hämtats via Universitetsbiblioteket vid Umeå Universitet där 
sökmotorn ALBUM använts (www.ub.umu.se). Eftersom större delen av dagens forskning 
publiceras i form av artiklar har böckerna varit långt ifrån tillräckliga för att kunna erhålla en 
fullständig översikt av de teorier undersökningen baseras på och vetenskapliga artiklar har 
därför varit nödvändiga, främst via databasen Business Source Premier (www.ub.umu.se). 
Artiklar, som efter grundlig granskning, till slut användes för att belysa teorierna har skrivits 
av erkända forskare som i många fall är att anses som framstående forskare inom ämnet. I de 
fall där ursprungskällan till teorierna inte använts, utgör vetenskapliga artiklar skrivna av 
erkända forskare inom ämnet en central del av den teoretiska grunden. Läsaren kan i 
referenslistan till studien inhämta information om samtlig litteratur. 

Samtliga böcker och vetenskapliga artiklar har bidragit till en bra och övergripande bild av det 
undersökta området. Dock har det varit mindre bra ställt med hur forskarna förklarat hur de 
praktiskt gått tillväga när de planerat studierna för att söka bekräftelse för sina hypoteser. Med 
anledningen av avsaknaden av utförliga beskrivningar av tillvägagångssättet har det föranlett 
studier av ett flertal forskningsrapporter i syfte att planera och genomföra vår egen studie. Vi 
har därför, utifrån egna preferenser och idéer, utarbetat metoder och tillvägagångssätt vilka 
bedöms lämpliga för just denna studie. Detta innebär både för- och nackdelar. Fördelen är att 
möjligheter ges att anpassa studien till forskarnas egna idéer och tankar och inte bli alltför 
styrda av ett redan stipulerat tillvägagångssätt. Nackdelar med att utgå från andra forskares 
rapporter är att systematiska fel kan inkorporeras, exempelvis vilka antaganden som görs. 
Detta kan också innebära att tidigare studier inom området bidrar till normbildning och en 
allmänt accepterad mätmetod vilken kan resultera i att systematiska fel tas efter. 

Den metod och metodik vilken forskarna tillämpar grundar sig på de åsikter och erfarenheter 
som de delar och kan relatera till. Metoden och metodiken har också kunnat verifieras genom 
att vända sig till litteraturen inom ämnet. Ett flertal källor har använts för att inte riskera att 
enskilda åsikter blir för dominerande och därmed påverkar studien på ett otillbörligt vis. 
Mångfalden av metodböcker breddar det spektrum för vilket författarna kan utgå ifrån och 
väva samman i syfte att finna en för forskarna lämplig metodik. 

Datamaterialet till vår studie har inhämtats från OMX:s egen Internethemsida 
(www.omxnordicexchange.com). Kontroll och verifiering av datamaterialet har inte varit 
möjlig då indexet justeras löpande allteftersom aktiers omsättning ökar och minskar, aktier 
avnoteras eller om det av annan anledning behöver viktas om 
(www.omxnordicexchange.com). Vi anser, trots avsaknad av kontrollmöjlighet av våra 
källdata, att OMX:s hemsida kan anses vara en tillförlitlig källa. 
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I och med det avslutas undersökningens metodiska genomgång och förhoppningen är att 
läsaren nu skaffat sig en god uppfattning om utifrån vilka ramar studien genomförs, samt det 
praktiska tillvägagångssätt som tillämpats. Följande kapitel behandlar den hypotesprövning 
vilken hjälper forskarna i arbetet att statistiskt säkerställa de resultat som sedan presenteras i 
kapitel sex. 
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5. Hypotesprövning 
 en förklarande undersökning söker forskarna kunskap om det numeriska sambandet 
mellan två variabler X och Y också är ett orsakssamband. I vårt fall vill vi studera om 

resultatvariabeln Y (avkastningen) är högre med teknisk analys och glidande medelvärden än 
genom passiv förvaltning, vilket innebär att vi vill studera om denna avkastning orsakas av de 
bakgrundsvariabler X (köp- och säljsignaler) vi erhåller då de glidande medelvärdena korsar 
varandra. För att kunna undersöka detta måste undersökningen utformas på ett sådant sätt 
att forskarna med stor säkerhet kan hävda att X påverkar Y och därmed möjliggöra 
uteslutning av andra tolkningar. Det är här hypotesprövningen kommer in i bilden. 
(Dahmström, 1996, s. 13 ff.) 

 

5.1 Hypoteser 
Vid en statistisk undersökning utgår forskarna från vad som kallas nollhypotesen. Utifrån 
nollhypotesen formulerar forskarna alternativhypoteser eller som de också kallas, 
forskningshypoteser. För att undersöka om glidande medelvärden generar högre avkastning av 
passiv förvaltning kommer vi att testa två olika hypoteser; 

 
 

 
 
 

 
 
 

Hypoteserna ämnar här studera om den genomsnittliga dagliga avkastningen som 
köpsignalerna (säljsignalerna) genererar är högre (lägre) än den genomsnittliga dagliga 
avkastningen som buy-and-hold-strategin genererar. Nollhypotesen, H0k (H0s), betyder att den 
genomsnittliga dagliga avkastningen från köpsignalerna (säljsignalerna) är lika med den 
genomsnittliga dagliga avkastningen som buy-and-hold-strategin generar, vilket betyder att 
glidande medelvärden inte kan sägas generera högre (lägre) avkastning än passiv förvaltning. 
H1k (H2S), alternativhypotesen, innebär att köpsignalerna (säljsignalerna) generar högre (lägre) 
genomsnittlig daglig avkastning än buy-and-hold-strategin. 

H0k är direkt hänförlig till studiens problem, medan H0s utgör mer av en kontrollfunktion för 
att utröna huruvida de erhållna säljsignalerna, är korrekta, med andra ord; H0s hjälper till att 
svara på frågan ”var det rätt att gå ur marknaden?”. 

5.2 Teststatistika 
Nästa steg i hypotesprövningen är att utforma en för ändamålet lämplig teststatistika i syfte att 
kunna avgöra om nollhypoteserna kan förkastas eller inte. Teststatistikan vilken tillämpats ser 
ut enligt nedan och grundar sig på två populationer som kan antas vara normalfördelade. Efter 

I 
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Överväldigande bevis 
(Hög signifikansnivå) 

Starka bevis 
(Signifikant) 

Svaga bevis 
(Inte signifikant) 

Inga bevis 
(Inte signifikant) 

Figur 5.1  Förklaring av p-värdet. (Keller & Warrack, 2003, s. 329, Egen bearbetning) 

genomförda F-tester konstaterades att stickproven ej kan anses ha lika varians, varför ett t-test 
som antar olika varianser tillämpades. (Keller & Warrack, 2003, s. 393 ff.) 

 

 
 

 
 

 
 
 

I den statistiska litteraturen finns det i huvudsak två olika sätt att tolka teststatistikan; med 
hjälp av t-kvoten eller med hjälp av p-värdet. T-kvoten avgör huruvida teststatistikan skall 
förkastas eller inte och anger därmed svaret på hypotesen. Detta åstadkommes genom att 
nollhypotesen förkastas om t-kvoten är större eller mindre än ett kritiskt värde. Problemet 
med t-kvoten är att den endast ger ett svar som säger ja, nollhypotesen kan förkastas, eller nej, 
nollhypotesen kan inte förkastas. P-värdet grundar sig däremot på en sannolikhet, 
sannolikheten att erhålla ett urvalsresultat som är åtminstone lika osannolikt som det 
observerade, och metoden ger en gradering av hur pass starka bevis teststatistikan skapar för 
om glidande medelvärden genererar högre avkastning än passiv förvaltning. (Anderson et al, 
2002, s 332 ff.) P-värdet är enligt oss att föredra. Figur 5.1 illustrerar hur graderingen av 
bevisen från teststatistikan ser ut och förklarar huruvida resultaten kan anses var signifikanta 
eller inte. 

 

 

 

 p-värde         0            0.01           0.05          0.10 

 

5.3 Signifikansnivå och beslutsregel 
Nollhypotesen och alternativhypotesen är två påståenden om en population. Antingen är 
nollhypotesen, H0, sann eller så är alternativhypotesen, H1, sann, men båda är aldrig sanna 
samtidigt. Idealfallet vore att acceptera H0 när H0 är sann och förkasta H0 då H1 är sann. 
Tyvärr är det inte alltid möjligt att dra sådana slutsatser och vid hypotesprövning måste 
sannolikheten för fel tillåtas. Det finns två typer av fel som kan uppstå vid hypotesprövning; 
Typ I-fel och Typ II-fel. Typ I-fel innebär att nollhypotesen förkastas trots att den är sann, 
medan Typ II-fel innebär att nollhypotesen accepteras trots att den är falsk. (Anderson et al, 
2002, s. 327 ff.) Figur 5.2 nedan ger en överskådlig bild av de olika utfallen. 
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Figur 5.2  Fel och korrekta beslut i hypotesprövning. (Anderson et al, 2002, s. 
328, Egen bearbetning) 

 

 

 

 

 

 

Sannolikheten att ett Typ I-fel skall begås kallas signifikansnivå och symboliseras av α medan 
Typ II-fel symboliseras med β. α och β har ett inverterat samband vilket innebär att om den 
ena ökar minskar den andra. Med anledningen av detta måste forskarna välja en 
signifikansnivå beroende på om det anses mer skadligt att förkasta en sann nollhypotes eller 
acceptera en falsk. (Keller & Warrack, 2003, s. 320)  

Detta betyder att genom att välja ett litet värde på α kan författarna med stor säkerhet säga att 
en förkastning av nollhypotesen är korrekt. Vanliga signifikansnivåer vid statistiska 
undersökningar är 0,05 och 0,01 där 0,05 är den vanligaste. (Anderson et al, 2002, s. 328) 
Utifrån detta och den ovan förda diskussionen har en signifikansnivå på 0,05 valts, det vill 
säga α = 0,05. Valet av signifikansnivå innebär fem procents sannolikhet att förkasta en 
nollhypotes även om den skulle vara sann. Sannolikheten att acceptera en nollhypotes även 
om den är falsk kommer inte att beaktas i studien. Det är inte heller vanligt vid 
hypotesprövning att Typ II-fel beaktas (Anderson et al, 2002, s. 328). Beslutsregeln ser 
därmed ut enligt följande: 

 

För att testa de uppställda hypoteserna kommer två enkelsidiga t-test att genomföras, ett för 
köpsignalerna och ett för säljsignalerna. Följaktligen kommer p-värden större än 0,05 
innebära att inget samband finns mellan teknisk analys och avkastningen på OMXS30-
indexet. Resultatet från t-testen presenteras tillsammans med övriga framkomna data i 
efterföljande kapitel. 

 

            

Populationens beskaffenhet    

Slutsats  H0 är sann H 1 är sann   

Acceptera H 0 Korrekt slutsats Typ II-fel   

  

Acceptera H 1 Typ I-fel Korrekt slutsats   
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6. Empiriska Resultat 
ndersökningens empiriska del består huvudsakligen av materialet som illustreras i 
Tabell 6.1. Tabellen ger en överskådlig och samlad bild utav hypotesprövningen och de 

fyra olika testade glidande medelvärdeskombinationerna. Fokus ligger på hela 
studieperioden eftersom resultat över en längre tid kan anses vara mer robusta och 
tillförlitliga än ett kortare studieinternvall. Subperioderna tas, som tidigare nämnts, främst 
med i syfte att få en uppfattning om eventuella förändringar över tid och kan indikera på 
ändrade förutsättningar på marknaden. 

 

6.1 Glidande medelvärden 
Resultatet från de testade handelsstrategierna, baserad på glidande medelvärdesregler och hela 
den testade period för vilket studien utgår ifrån, presenteras i Tabell 6.1. De olika metoderna 
skiljer sig åt i avseende på längd på det korta och det långa medelvärdet. Inledningsvis 
observeras direkt att kortare medelvärden har visat sig generera fler köp- och säljsignaler än 
de lite längre medelvärdena. Detta är entydigt och konsekvent i samtliga resultat och är 
analogt med vad som tidigare framkommit i teoriavsnittet. Vidare har införandet av viktade 
medelvärden resulterat i fler signaler än de båda övriga kombinationerna. Viktningen sätter 
mer fokus på senare värden och reagerar därför snabbare och tidigare än ett enkelt 
medelvärde, vilket innebär fler signaler. Det visar sig även att de viktade glidande 
medelvärdena med band i tre av fyra fall minskat antalet signaler med cirka 50 procent. 
Bandet reducerar antalet signaler genom att det en-procentiga toleransintervallet fungerar som 
en barriär för vilken kursutvecklingen måste överstiga innan en signal genereras. 

Fokus ligger på de dagliga genomsnittliga avkastningarna som hittas i kolumnerna ”Köp” och 
”Sälj”, vilka anger avkastningar för de köp- och säljsignaler som respektive metod genererar. 
Dessa skall sättas i relationen till den medelavkastning vilken presenterades i Tabell 4.1, 
kolumn två. Samtliga köpsignaler ger positiva avkastningar och har i genomsnitt resulterat i 
en marginellt högre avkastning än buy-and-hold-strategin, 6,43 procent jämfört med 5,06 
procent på årsbasis. Motsvarande resultat för säljsignalerna indikerar på en negativ avkastning 
för åtta av de tolv testade metoderna. Genomsnittlig årlig avkastning för säljsignalerna 
motsvarar -0,48 procent och innebär en större differens gentemot buy-and-hold-strategin än 
köpsignalerna. Resultatet visar på mer negativ avkastning för metoden 1-50 medan övriga är 
ungefär lika. Intressant är att en av de testade metoderna utmärker sig med avseende på en 
markant överavkastning, vilken skiljer sig betydligt från övriga metoder samt den 
genomsnittliga dagliga avkastningen från buy-and-hold-strategin. Handelsstrategin 20-50 
WMA med band, presterar för köpsignalerna i genomsnitt 18,192 procent i avkastning per år. 
Samma teknik visar sig även fungera väl till att indikera på säljlägen, då avkastningen i 
genomsnitt är -1,38 procent per år. Sammanfattas resultaten för både köp- och säljsignalerna, 
kan det konstateras att de testade metoderna resulterar i en marginellt bättre avkastning i 
förhållande till en enkel buy-and-hold-strategi. I teorin innebär detta att investeraren kan 
tillämpa dessa tekniska analysmetoder till att slå marknadsportföljen. 

 

                                                             
2 0,07247% x 5020 dagar / 20 år = 18,19, enligt Tabell 4.1 sid. 26 och Tabell 6.1 sid. 39. 

U 
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Tabell 6.1  
Testresultat för de undersökta glidande medelvärden a 

Tabellen presenterar dagliga data för perioden 1988-2007. Beslutsregler delas in i kort-lång, där kort 
och lång representeras av det korta respektive det långa medelvärdet. Typ av glidande medelvärden 
anges som MA (enkelt glidande medelvärde), WMA (viktat glidande medelvärde) samt WMA 1% 
vilken representerar ett viktat glidande medelvärde med ett en-procentigt band. N(Köp) och N(Sälj) är 
antal köp- och säljsignaler för respektive metod. Kolumnerna Köp och Sälj redovisar den 
genomsnittliga dagliga avkastningen från de erhållna signalerna. Talen inom parentes är 
teststatistikan vilken testar skillnaden mellan de genomsnittliga köp- och säljsignalerna och den 
genomsnittliga dagliga avkastningen från buy-and-hold i Tabell 4.1.  P-värdena från testen är 
kursiverade. Köp>0 anger andelen köpsignaler som är större än 0 och Sälj<0 andelen säljsignaler 
som är mindre än 0.  
  Period Test N(Köp)  N(Sälj)   Köp Sälj Köp>0 Sälj<0   

 1988-2007 1-50, MA 132 132  0,02619% -0,00578% 35,61% 18,94%  
      (0,4988) (-2,4930)    
      

0,3090 0,0063 
   

  1-50, WMA 195 195  0,02654% -0,00650% 35,38% 20,51%  
      (0,5413) (-2,4681)    
      

0,2942 0,0068 
   

  1-50, WMA 1% 93 93  0,02165% -0,00162% 48,39% 26,88%  
      (0,1258) (-2,0711)    
      

0,4499 0,0192 
   

           
  5-20, MA 126 127  0,02123% -0,00252% 45,24% 30,71%  
      (0,0877) (-2,0495)    
      

0,4650 0,0202 
   

  5-20, WMA 170 171  0,01910% 0,00105% 45,88% 32,75%  
      (-0,0937) (-1,8842)    
      

0,4627 0,0298 
   

  5-20, WMA 1% 89 89  0,01844% 0,00103% 46,07% 33,71%  
      (-0,1467) (-1,7904)    
      

0,4417 0,0367 
   

           
  20-50, MA 50 50  0,02192% -0,00159% 52,00% 30,00%  
      (0,1460) (-2,0595)    
      

0,4419 0,0197 
   

  20-50, WMA 63 63  0,01997% 0,00050% 50,79% 23,81%  
      (-0,0193) (-1,8045)    
      

0,4923 0,0356 
   

  20-50, WMA 1% 31 31  0,07247% -0,00549% 58,06% 29,03%  
      (1,7852) (-1,6671)    
      

0,0371 0,0478 
   

           
  2-150, MA 19 19  0,01959% -0,00051% 57,89% 21,05%  
      (-0,0484) (-2,0648)    
      

0,4807 0,0195 
   

  2-150, WMA 26 26  0,02010% -0,00075% 46,15% 23,08%  
      (-0,0077) (-2,0387)    
      

0,4969 0,0208 
   

  2-150, WMA 1% 21 21  0,02031% -0,00062% 52,38% 23,81%  
      (0,0089) (-2,0240)    
      

0,4964 0,0215 
   

               Medelvärden       0,02563% -0,00190% 47,82% 26,19%   
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Vidare visar sig volatiliteten, eller standardavvikelsen, vara fem gånger högre för 
köpsignalerna i förhållande till säljsignalerna vilket medför en osäkerhet i avkastningen för 
investeraren. 

P-värdena (kursiverade) är resultaten av t-testerna och visar om erhållen avkastning kan 
påstås vara signifikant skild från buy-and-hold-strategin eller inte. Det kan direkt konstateras 
att köpsignalerna inte är signifikanta ens om α = 0,10, medan samtliga säljsignaler är det. 
Intressant är dock att kombinationen 20-50 WMA med band har ett signifikant p-värde för 
både köp- och säljsignalerna och sticker således ut från övriga metoder. 

Studeras de två sista kolumnerna, vilka visar på andelen köpsignaler som genererar 
avkastning större än noll och andelen säljsignaler som genererar lägre avkastning än noll kan 
ett tydligt mönster observeras; köpsignalerna ger i genomsnitt en positiv avkastning i 48 
procent av fallen medan motsvarande siffra för de säljsignaler som ger negativ avkastning 
endast är 26 procent, utan någon direkt tendens till trender. Delas köpsignalerna upp i två 
block, där första blocket utgörs av 1-50 och 5-20, medan andra blocket utgörs av 20-50 och 2-
150, kan en tydlig skillnad ses, där de längre glidande medelvärden har en tendens att 
generera fler positiva köpsignaler. Återigen avviker 20-50 WMA med band från övriga 
metoder, då hela 58 procent av köpsignalerna genererar positiv avkastning. Resultatet är 
analogt med våra förväntningar, då vi haft en uppåtgående marknad under perioden, se Figur 
6.1. 
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Därmed avslutas redogörelsen för det resultat vilket kommer att ligga till grund för analysen 
och de slutsatser som senare dras. Följande avsnitt kommer att behandla delsyftet och frågan 
huruvida olika marknadsklimat påverkar möjligheten att tillämpa teknisk analys. 

6.2 Subperioder 
Vi avser att testa teknisk analys under olika marknadsklimat och därmed de förhållanden som 
åren 1988 till 2007 kännetecknats av. I Appendix C presenteras samtliga data för de fyra 
undersökta subperioderna. Inledningsvis vill vi göra läsaren uppmärksam på kursutvecklingen 
under dessa år, vilka illustreras i Figurerna 6.2 till 6.5. Sverige har upplevt alltifrån kraftiga 
uppgångar och positiva trender, till sjunkande aktiekurser och negativ trendutveckling. 
Följaktligen har studien fångat ett brett spektrum av olika marknadsklimat vilka ämnas 
analyseras och studeras i följande avsnitt och kapitel. 

Figur 6.1 visar utvecklingen för OMXS30 under 
åren 1988-2007. Perioden kännetecknas av 
inledningsvis stigande kurser vilket förstärks 
ytterligare under IT-bubblans uppgång. 
Kurserna faller därefter kraftigt innan en 
återhämtning sker från 2002 fram till 2008. 
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Under perioden 1988-1992 svängde börsen kraftigt (Figur 6.2) och resultatet för perioden 
visar, att medelvärdena för både köp- och säljsignalerna är högre respektive lägre än den 
genomsnittliga avkastningen för buy-and-hold-strategin. Detta visar sig också i avseende på 
säljsignalerna, där korta medelvärdeskombinationer har givit mer signifikanta resultat än de 
längre medelvärdena. Köpsignalerna är inte signifikanta även om de i de flesta fall lyckas 
överträffa den genomsnittliga avkastningen för perioden. Vidare visar sig kombinationen 20-
50 WMA med ett en-procentigt band generera en avsevärt högre avkastning för köpsignalerna 
än övriga metoder och buy-and-hold-strategin. Metoden 20-50 som helhet tycks även kunna 
skapa en hög andel korrekta köp- och säljsignaler, se Tabell C.1, kolumn sju och åtta. 
Periodens upp- och nedgångar bidrar till att andelen köp- och säljsignaler som är korrekta är 
ungefär lika. Dock stiger börsen med  nästan 73 procent under dessa år, vilket innebär att 
andelen korrekta köpsignaler i förhållande till andelen korrekta säljsignaler är något högre. 
Studien visar att korta medelvärden har fungerat bättre än de längre medelvärdena. 
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Efterföljande period 1993-1997 (Tabell C.2) kännetecknas av stigande kurser och en tydlig 
positiv trendutveckling för OMXS30, se Figur 6.3. Resultatet visar generellt på icke-
signifikanta data, där endast 20-50 WMA med ett en-procentigt band lyckas slå index om 
köpsignalerna sätts i fokus. Återigen sticker denna kombination ut som den metod vilken 
lyckas slå index och därmed generera en betydligt högre avkastning för investeraren. Vidare 
är det intressant att under den stigande trenden lyckas inte säljsignalerna totalt sett generera en 
negativ avkastning, något som direkt  bidrar till att denna subperiod ej lyckas med att slå den 
enkla buy-and-hold-strategin. Endast 13 procent av säljsignalerna förmår generera negativ 
avkastning, medan nästan hälften av köpsignalerna faktiskt resulterar i positiv avkastning. 
Trots den tydliga trenden ses inga häpnadsveckande resultat, utom en viss tendens till att de 
kortare medelvärdena har fungerat bättre vid den stadigt stigande marknaden. 

Studeras Tabell C.3 samt Figur 6.4, det vill säga perioden 1998-2002, omfattar denna IT-
bubblans uppgång och fall, och karaktäriseras främst av två olika trender; en negativ och en 
positiv. Generellt sett överstiger medelavkastningen för köpsignalerna den genomsnittliga 
avkastningen under perioden. Likaså säljsignalerna lyckas med att leverera negativ och lägre 
avkastning än den enkla buy-and-hold-strategin. Även under denna subperiod utmärker 
kombinationen 20-50 WMA med band sig genom att avsevärt slå index och även generera 

Figur 6.2 Sverige hade en bankkris under början av 
90-talet. Krisen kännetecknas av kraftiga 
kurssvängningar och relativt korta trender för 
OMXS30 under den studerade perioden 1988-1992. 
Index har under subperioden stigit med 72,75%. 

Figur 6.3 Perioden 1993-1997 präglas av en näst 
intill konstant uppgång, OMXS30 har stigit med hela 
227,59%. Under den senare delen, framförallt under 
1997, ses de första tendenserna till IT-bubblan. 
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negativ avkasting för säljsignalerna, samt att andelen korrekta signaler är hög. Liksom under 
subperiod 1988-1992, är andelen korrekta signaler ungefär lika mellan köp och säljsignaler. 
Båda perioderna kännetecknas av upp- och nedgångar vilka approximativ tar ut varandra. 
Perioden som helhet faller med drygt 18 procent, vilket innebär en övervikt av korrekta 
säljsignaler i förhållande till korrekta köpsignaler. Ihållande trender fångas bättre upp av de 
längre medelvärdena, vilka bidrar till lönsammare avkastningar för investeraren. 
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Den sista studerade subperioden, åren 2003-2007 (Tabell C.4 och Figur 6.5), utmärks av en 
kraftigt stigande trend, vilken inte har några direkta trendbrott. Analysmetoden har i 
genomsnitt inte slagit index och säljsignalerna är till och med positiva. Varken köp- eller 
säljsignalerna uppnår någon tillräcklig överavkastning, vilket innebär icke-signifikanta 
resultat. Även under denna period är det kombinationen 20-50 WMA med band som lyckas 
prestera den högsta avkastningen till följd av köpsignalerna. I övrigt har andelen köpsignaler 
vilka skapat positiv avkastning varit betydligt högre än motsvarande del för säljsignalerna. 
Detta i enlighet med den stigande trenden och stämmer väl överens med resultatet för 
perioden 1993-1997. Kontentan är återigen att längre medelvärden lyckas bättre fånga den 
kraftigt stigande trenden under denna period. 

Figur 6.4 Perioden 1998-2002 kännetecknas av 
kraftiga upp- och nedgångar i OMXS30. IT-bubblans 
uppgång och slutliga kollaps kan tydligt urskiljas 
under åren 2000-2002. OMXS30 hade vid toppen, 
den 7:e mars 2000, stigit med 154,46% sedan 
subperiodens början. Den efterföljande kraschen 
gjorde att OMXS30 backade med -18,46% sett över 
hela perioden. 

Figur 6.5 Perioden återspeglas av en stark 
återhämtning efter den stadiga nedgången under 
den föregående periodens slut. I mitten av 2007 var 
OMXS30 nästan tillbaka på de rekordnivåer som 
noterades under år 2000. Uppgången stannade på 
110,07%. 
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7. Analys 
öljande kapitel avser att, utifrån tidigare presenterad teoretisk referensram, analysera 
det empiriska resultatet från undersökningen. Fokus ligger på tabellen i kapitel sex och 

Appendix C. Utifrån dessa data, kommer analysen inledas med en diskussion kring 
stickprovet, följt av en vidare diskussion av de två krav vilka ställdes i den praktiska metoden. 
Dessa två krav tillsammans, menar författarna speglar en god och sund grund, för vilken den 
kommande analysen kan utgå ifrån. 

 
7.1 Stickprovet 
Stickprovet består av ett förhållandevis stort antal observationer, 5020 stycken, och visar den 
generella bilden av det för studien grundläggande datat. Den genomsnittliga dagliga 
avkastningen för alla dessa observationer var 0,02016 procent, eller 5,06 procent räknat per 
år. Vid en första anblick konstateras att volatiliteten har varit förhållandevis stabil men 
utmärker sig ändå i form av ett uppsving åren 1998-2002 och förklaras av kraftiga 
kurssvängningar kopplade till oroligheterna under IT-bubblan. Utmärkande för denna period 
är även att antalet signaler är fler än för övriga perioder och beror troligen på snabba skiften i 
trenden för marknaden. Kraftiga upp- och nedgångar orsakar följaktligen hög rörlighet och 
aktivitet på börsen, något som i sig indirekt påverkar möjligheten till handel genom teknisk 
analys eftersom kraftigt stigande eller sjunkande trender bidrar till tydligare signaler genom 
att medelvärden korsar varandra mer frekvent. Rörligheten är alltså den variabel vilken varit 
mest konstant över den studerade tidsperioden, något som inte gäller för stickprovets skevhet. 
Stickprovets skevhet tyder generellt på en högre frekvens av dagar med lägre avkastning än 
medelavkastningen och innebär att datat inte kan påstås vara helt normalfördelat. Toppigheten 
är för den inledande studieperioden hög, se Tabell 4.1, och innebär att en högre frekvens av 
värden kring medelvärdet än i normalfördelningen. 

Analysen av stickprovet visar följaktligen tecken på en icke-symmetrisk fördelning. Detta kan 
innebära problem vid beräkning av teststatistikan, eftersom den i grunden förlitar sig på 
medelvärden och varians, toppighet och skevhet i enlighet med vad normalfördelningen 
föreskriver. I likhet med andra studier inom detta område, bedöms detta fenomen inte medföra 
några allvarliga konsekvenser för studiens resultat och lämnas därmed åt sidan. 

7.2 Högre avkastningen med teknisk analys? 
Med utgångspunkt i det första krav vilket ställdes i avsnitt 4.2 kommer inledningsvis hela den 
studerade perioden att utvärderas. Detta genom att analysera Tabell 6.1. Studien har visat att 
teknisk analys med hjälp av glidande medelvärden i genomsnitt har genererat högre 
avkastning än en enkel buy-and-hold-strategi. Avkastningen för köpsignalerna har varit 
marginellt högre, 6,43 procent på årsbasis, jämfört med 5,06 procent vilken den enkla buy-
and-hold-strategin genererade. Följaktligen vågar vi påstå att det inledande kravet i avsnitt 4.2 
till viss del upplevs. Endast fem av de tolv testade köpsignalerna genererade en avkastning 
vilken ej överstiger medelavkastningen för det totala stickprovet. På motsvarande sätt har 
även nio av tolv säljsignaler genererat en negativ avkastning vilken är betydligt skiljd från 
ovan nämnda medelavkastning, nämligen -0,48 procent per år, och tillfredsställer kravet om 
en negativ avkastning vilket ställdes i den praktiska metoden. De testade metoderna tycks 
därmed leva upp till det första kravet om en vinstgenererande avkastningsmodell vilken kan 

F 
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användas för att identifiera trender för ett eventuellt positionstagande. Teknisk analys med 
hjälp av glidande medelvärden har i majoriteten av fallen överträffat en enkel buy-and-hold-
strategi. Därmed kan vi inte hålla med om teorin om den effektiva marknaden, vilken i sin 
svaga form menar att prisutvecklingen saknar mönster och att prisförändringarna antas vara 
slumpmässiga. Vi har kunnat visa på samband vilka ger kritik mot Fama:s random walk-teori. 
Under antagandet att det inte råder några som helst transaktionskostnader, kan ett konsekvent 
tillämpande av flertalet av de testade glidande medelvärdena, bidra till att skapa 
vinstgenererande affärer. Just transaktionskostnader är en viktig faktor att ta hänsyn till vid 
konsekvent tillämpande av olika TA-metoder. Detta eftersom mängden signaler bidrar till 
ökade kostnader för investeraren och innebär att alla icke vinstskapande signaler blir extra 
dyra när courtaget läggs till. 

Vid närmare granskning av de testade metoderna, kan det direkt konstateras att 
medelavkastningen för köpsignalerna har varit relativt konstant över samtliga metoder. Endast 
kombinationen 20-50 WMA med band har genererat en betydligt högre avkastning i 
förhållande till den enkla ovillkorliga avkastningen för stickprovet i sin helhet. Studeras 
säljsignalerna råder ett motsatt förhållande, där avkastningen från dessa är betydligt mer 
volatil. Vidare tycks de kortare medelvärdena lättare fånga de snabba och kraftiga 
nedgångarna vilka observerats och bekräftar det enligt teorin postulerade sambandet. Studeras 
Tabell 6.1 ser vi att alla de tre kombinationer av 1-50 (kort), skiljer sig avsevärt i avseende på 
avkastningen, gentemot de tre kombinationerna av 2-150 (långt). 

I syfte att bedöma andelen korrekta signaler presenterades i det empiriska resultatet andelen 
köpsignaler större än noll, respektive andelen säljsignaler vilka understiger noll. Resultatet 
visar att köpsignalerna i genomsnitt genererar en positiv avkastning i 48 procent av fallen. 
Detta innebär i praktiken att investeraren i princip kan kasta ett mynt varje gång denne får en 
köpsignal, och därefter agera utifrån vad myntet visar. Däremot kan samma investerare, om 
denne följer något av de längre medelvärdena (20-50 eller 2-150), förbättra sin sannolikhet att 
hitta köpsignaler som genererar positiv avkastning. Motsvarande resonemang för 
säljsignalerna visar att drygt 26 procent av dem lyckas med skapa negativ avkastning. 
Följaktligen lyckas endast en av fyra säljsignaler bidra med ett resultat vilken gynnar 
investeraren. Resultatet är inte oväntat med tanke på att marknaden stigit under perioden för 
studien, se Figur 6.1, och därmed kommer inte säljsignalera att prestera lika bra. 

I genomsnitt följer köpsignalerna ett till synes slumpmässigt mönster i avseende på 
fördelningen av andelen positiva och negativa avkastningar. Resultatet tycks därmed 
överensstämma med teorin bakom random walk hypotesen och den effektiva marknaden. 
Random walk-teorin menar att marknaden inte har något minne, utan prisförändringar antas 
vara slumpmässigt fördelade mellan positiva och negativa förändringar. Samma mönster kan 
dock ej observeras för säljsignalerna och vi förmodar att detta grundar sig i det positiva 
marknadsklimat som präglat studieperioden. Detta senare resonemang bedöms vara en 
rimligare förklaring till det samband som observeras för både köp- och säljsignalerna. I en 
stigande marknad är sannolikheten större att en köpsignal kommer att generera positiv 
avkastning. På motsvarande sätt är sannolikheten större att en säljsignal i en negativ marknad 
kommer att resultera i negativa avkastningar. Ett utförligare resonemang kring 
marknadsklimaten och andelen korrekta signaler förs nedan i avsnitt 7.4. 
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7.2.1 Vilken kombination är bäst? 
I syfte att ge mer vikt åt den senaste kursinformationen, introducerades den viktade glidande 
medelvärdesmetoden, vilken alltså lägger mer vikt åt senare värden i tidsserien och bör kunna 
ge tidigare signaler jämfört med ett enkelt glidande medelvärde. Viktningen anses ge mer 
rättvisande värden eftersom den tar mer hänsyn till de senaste föregående dagarna och bör 
därför tidigare kunna identifiera ett trendbrott. Det resultat vi observerar kan inte sägas vara 
förenligt med detta påstående. Avkastningen är i genomsnitt lägre och genererar även fler 
signaler, vilket ökar courtagekostnaderna och därmed minskar intresset för denna 
kombination. 

Införandet av ett band runt det långa medelvärdet har dramatiskt minskat antalet köp- och 
säljsignaler för samtliga metoder, se Tabell 6.1. Tekniken bör alltså tillämpas i syfte att 
reducera antalet falska signaler och därmed även onödiga courtageavgifter för investeraren. 
Vi kan konstatera att introduktionen av ett band är att föredra ur en lönsamhetsaspekt 
eftersom det kraftigt minskar courtagekostnaderna utan att påverka avkastningen nämnvärt 
och är analogt med vad teorin förespråkar. Som antytts i föregående avsnitt, har metoden 20-
50 WMA med ett en-procentigt band resulterat i en klart högre avkastning och även flest antal 
korrekta signaler jämfört med övriga köpsignaler. Även säljsignalerna från denna metod 
presterar väl och bidrar till att forskarna anser denna teknik vara den mest lönsamma. 

7.3 Tillförlitliga signaler med teknisk analys? 
Övergår fokus till att utreda huruvida det andra kravet i avsnitt 4.2 upplevs, handlar 
diskussionen snarare om signalernas tillförlitlighet eller statistisk signifikansnivå, än storleken 
på avkastningen. Det är fortfarande Tabell 6.1 vilken ligger till grund, men här hamnar det 
beräknade p-värdet i centrum. Kravet för att en metod ska anses vara tillförlitlig är dels att 
avkastningen från signalerna sammanfaller med det från signalen förväntade utfallet, dels att 
resultatet är signifikant på 5-procentnivån. 

Utifrån ovanstående krav uppfyller endast köpsignalen från metoden 20-50 WMA med band 
de kriterier vilka ställts upp. För köpsignalerna innebär detta att vi ej kan förkasta 
nollhypotesen om att avkastningen från teknisk analys är densamma som avkastningen från 
den enkla buy-and-hold-strategin. Eftersom endast en av de tolv testade metoderna lever upp 
till de krav vi ställer, vill forskarna påstå att köpsignalerna ej kan anses vara tillförlitliga. 
Detta grundar sig i att avkastningen från TA-metoden endast är marginellt högre än buy-and-
hold och därmed kan liknas vid förväntningarna från den svaga formen av 
marknadseffektivitet, vilken hävdar att investeraren endast kan förvänta sig en normal 
avkastning på sina placeringar. 

Däremot lyckas säljsignalerna bättre, då nio av tolv signaler skapar både negativa 
avkastningar vilka även är statistiskt signifikanta. Trots det positiva börsklimatet under åren 
1988 till 2007 har säljsignalerna, när de väl genererar negativ avkastning, resulterat i affärer 
med avsevärt negativ avkastning och därmed bidragit till att leva upp till kraven. 
Nollhypotesen förkastas till förmån för den alternativa hypotesen och medverkar till att vi 
anser säljsignalerna vara tillförlitliga. Detta trots det faktum att endast 26 procent av 
signalerna ger en negativ avkastning. Resultatet är således något motsägelsefullt eftersom 
endast en av fyra säljsignaler är negativa, samtidigt som dessa signaler torde vara kraftigt 
negativa. Här är det viktigt att investeraren konsekvent följer den valda strategin och 
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verkligen agerar på de signaler som han får, annars riskerar han att missa den fjärdedelen 
signaler vilka genererar kraftigt negativa avkastningar. 

För att summera diskussionen konstaterar forskarna att krav ett till största del upplevs. 
Teknisk analys tycks följaktligen kunna bidra med effektiva hjälpmedel vilka gynnar 
investeraren vid ett positionstagande. Studeras krav nummer två, har studien utvisat att endast 
säljsignalerna lyckas med att generera signifikanta resultat. Dessa båda krav tillsammans ger 
svaret på huruvida teknisk analys kan tillämpas med hög tillförlitlighet, vilket måste anses 
vara av stort intresse för en investerare. Den enda metoden som lever upp till båda kraven, är 
kombinationen 20-50 WMA med band, vilken enligt vår studie är den metod att föredra i ett 
investeringssammanhang. Metoden skapar lönsamma avkastningar samtidigt som den är 
statistiskt signifikant och därmed även tillförlitlig utifrån de ramar vi ställde upp. 

7.4 Teknisk analys och olika marknadsklimat 
Övergår fokus till subperioderna är det intressant att studera hur teknikerna har fungerat vid 
olika typer av marknadsklimat, eller om det är marknaden i sig som har förändrats, det vill 
säga blivit mer eller mindre effektiv. Detta är intressant i syfte att utvärdera teorin om den 
effektiva marknaden, vilken i sig har betydelse för möjligheten att tillämpa teknisk analys och 
ingår även som ett delsyfte i studien. Eftersom datat delats upp i subperioder, kan vissa 
problem uppstå vid positionstagande då det vid början av en period, kan finnas en signal 
sedan föregående period, men vilken inte tas hänsyn till eftersom brytpunkterna perioderna 
emellan är fasta. Detta innebär bland annat att det inte går att lägga ihop subperioderna och 
därmed erhålla en summa vilken är lika med hela stickprovets resultat. Vidare har detta 
tillvägagångssätt resulterat i att avkastningen har påverkats på så vis att den varierar beroende 
på hur kursutvecklingen för vardera subperiod inleds. Huruvida detta är av negativ eller 
positiv karaktär är svårt att bedöma, men genom att konsekvent använda fasta brytpunkter, har 
forskarna inte bidragit till att försöka försköna eller bearbeta datamaterialet till ett för studien 
mer gynnsamt tillvägagångssätt. 

De häftiga svängningarna vilka kännetecknade marknaden under åren 1988 till 1992, har visat 
sig vara svårare att analysera med längre medelvärden, medan en kortare kombination bättre 
har lyckats skapa lönsamma signaler. Kombinationerna innehållande kortare glidande 
medelvärden verkar vara bättre på att fånga de trender som fanns under perioden, eftersom de 
aldrig var speciellt långvariga. Studeras Tabell C.1 (Appendix C) är avkastningen högst 
respektive lägst för köp- och säljsignalerna för de kortare medelvärdena jämfört med de 
längre. Totalt sett ser det ut som att 1-50 var den metod som fungerade bäst under perioden. 
De små svängningarna har inte fångats upp av de längre glidande medelvärdena på 
tillfredställande vis. Följaktligen genereras få signaler från de längre 
medelvärdeskombinationerna än de kortare. Köpsignalerna för 2-150 underpresterar 
konsekvent jämfört med buy-and-hold-strategin medan säljsignalerna genererar positiv 
avkastning i två av tre fall. Intressant är dock att säljsignalerna för de fyra första 
kombinationerna alla är tillförlitliga och köpsignalerna för 20-50 har visserligen genererat 
positiv avkastning men inte lika god sådan som i fallen med 1-50 och 5-20. 20-50 WMA med 
band utgör dock ett undantag och är den kombination vilken presterar bäst. Kortare 
medelvärden tycks med andra ord fungera bättre vid en marknad utan långvariga trender, 
vilket stämmer överens med teorin om glidande medelvärden. 
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Om perioden 1988 till 1992 kännetecknades av en svängig marknad kan inte detsamma sägas 
om perioden 1993 till 1997. Denna subperiod präglas av en stadigt uppåtgående marknad, det 
vill säga en tydlig positiv trend, se Figur 6.3. Den genomsnittliga dagliga avkastningen för 
buy-and-hold under perioden var också den högsta av de fyra subperioderna, 0,042 procent. 
Utmärkande för resultatet under denna period är att inte bara alla köpsignaler genererar 
positiv avkastning, utan även alla säljsignalerna. Detta beror på att i de flesta fall vänder 
marknaden upp igen direkt efter att en säljsignal erhållits, den förmodade nedåtgående trenden 
är med andra ord inte långvarig och de glidande medelvärdena förmår inte att reagera 
tillräckligt snabbt på kursutvecklingen. De testade metoderna får därför svårt att leva upp till 
det första kravet som ställdes i avsnitt 4.2 då säljsignalerna inte genererar negativ avkastning. 
Återigen är det medelvärdet 20-50 med band som presterar bäst och lyckas eliminera flertalet 
falska signaler. Det relativt mindre volatila marknadsklimatet har inneburit svårigheter för de 
längre medelvärdena, vilka inte hinner reagera på de små kurssvängningarna, medan de 
kortare medelvärdena konsekvent generar för många felaktiga signaler eftersom marknaden 
hela tiden indikerar på eventuella trendbrott. 

Enligt teorin borde teknisk analys och glidande medelvärden komma väl till sin rätt under 
perioden 1998 till 2002 som karaktäriseras av tydliga trender, se Figur 6.4. Detta visar sig 
också vara fallet. Medan den genomsnittliga dagliga avkastningen för buy-and-hold-strategin 
ligger på -0,007 procent, är avkastningen för köpsignalerna för 1-50 mellan 0,014 och 0,019 
procent och säljsignalerna genererar negativ avkastning mellan -0,018 till -0,022 procent, se 
Tabell C.3. Det är dock ingen större skillnad mellan det enkla, det viktade eller det viktade 
medelvärdet med band. Anmärkningsvärt att notera från denna period är att alla fyra metoder 
av glidande medelvärden har genererat positiv avkastning långt över den för buy-and-hold-
strategin och att säljsignalerna totalt sett har genererat negativ avkastning i samtliga fall. 
Resultatet från denna subperiod där trenderna har varit tydliga påvisar de egenskaper de 
glidande medelvärdena enligt teorin besitter. Även under denna period visar sig 
kombinationen 20-50 med band vara den metod vilken utmärker sig med goda resultat. Det 
kan generellt påstås att längre medelvärden bättre lyckas följa tydliga och långvariga trender. 
De längre medelvärdena ”rider” med hela trenden ut och förmår därför skapa en hög 
avkastning. 

Perioden 2003 till 2007 karaktäriseras, likt perioden 1993 till 1997, av en tydlig uppåtgående 
trend. Avkastningen för perioden är dock inte lika stor utan den stannade vid ca 110 % eller 
en genomsnittlig daglig avkastning på 0,027 procent, se Tabell 4.1 samt Figur 6.5. I likhet 
med perioden 1993 till 1997 har köpsignalerna svårt att generera avkastning som kan mäta sig 
med buy-and-hold-strategin. Dock utgör 20-50 WMA med band, precis som under perioden 
1993 till 1997, ett lysande undantag då dess avkastning från köpsignalerna ligger på hela 
0,067 procent. Den positiva trend som präglat perioden har tagit ut sin tribut vad det gäller 
avkastningen från säljsignalerna som än en gång i samtliga fall genererar positiv avkastning, 
se Tabell C.4. Vad det gäller denna period kan konstateras att de testade metoderna inte lever 
upp till kraven uppställda i avsnitt 4.2 samtidigt som de längre medelvärdena lyckas fånga den 
långsiktigt stabila trenden. Det är intressant att jämföra denna sista period mot åren 1993 till 
1997 då marknadsklimaten varit relativt lika. Det som skiljer är den tydligare och mer 
ihållande utvecklingen under åren 2003 till 2007, vilken de glidande medelvärdena gynnas av. 
Likt det som presenterat tidigare i teoriavsnittet, möjliggör tydliga trender ett gynnsammare 
läge att tillämpa glidande medelvärden. 
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8. Diskussion och Slutsatser 
 detta kapitel avser forskarna att, utifrån analysen av det empiriska datat, föra en 
diskussion som leder fram till de slutsatser som dras. Inledningsvis söker författarna 

presentera lösningen på det undersöka problemet. Kan investeraren genom historiska 
kursdata åstadkomma positiv avkastning på den svenska aktiemarknaden? Avsnitt 8.2 övergår 
till att ge svar på huruvida möjligheten att tillämpa glidande medelvärden påverkas av olika 
typer av marknadsklimat. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 

8.1 Positiv avkastning med glidande medelvärden? 
En grundläggande tanke med all aktiehandel är att du ska handla med den rådande trenden. 
Resultat tyder på att glidande medelvärden kan användas i syfte att identifiera dessa trender 
och även skapa avkastningar vilka överpresterar en buy-and-hold-strategi. Det ligger 
följaktligen en viss sanning i uttrycket The trend is your friend. Även om resultatet inte är 
signifikant i alla avseenden, går det inte att bortse ifrån det faktum att avkastningen från 
köpsignalerna (säljsignalerna) under hela den studerade perioden faktiskt överstiger 
(understiger) avkastningen från jämförelseobjektet. Således kan investeraren med hjälp av 
historiska kursdata åstadkomma positiv avkastning på den svenska aktiemarknaden. I en värld 
utan transaktionskostnader där denna studies metoder tillämpas i en objektiv och konsekvent 
handelsstrategi skulle investeraren i genomsnitt erhålla avkastning större än en passivt 
förvaltad indexfond. 

Olyckligtvis är många av antagandena inom den finansiella litteraturen inte helt förenliga med 
verkligheten, utan till exempel transaktionskostnader förekommer i nästintill alla 
värdepappersaffärer. Lägg därtill till att investeraren måste åsidosätta tid för sina analyser, 
kan detta innebära att en marginellt högre avkastning från en viss handelsstrategi, kanske inte 
nödvändigtvis är tillräcklig kompensation. Vidare är det ingen garanti att en viss analysteknik 
som visat sig lönsam tidigare, fortsättningsvis kommer att leverera vinstgenererade affärer. I 
denna studie har forskarna undersökt ett flertal olika kombinationer av glidande medelvärden. 
Den kombination vilken konsekvent har lyckats prestera bättre än övriga metoder och även 
den enkla buy-and-hold-strategin, är 20-50 WMA med band, vilken är den metod som 
forskarna rekommenderar i syfte att slå marknaden även med hänsyn tagen till 
transaktionskostnader. I enlighet med författarnas kunskapssyn bedöms teoretiska 
förklaringsmodeller vara användbara under en viss tidsperiod, varefter de modeller som 
tidigare förklarade tillvaron, kan behöva uppdateras och anpassas till nya förutsättningar. 

Enligt hypotestesten kan forskarna ej förkasta nollhypotesen för de testade köpsignalerna. 
Avkastningen från köpsignalerna kan följaktligen ej påstås vara signifikant större än 
avkastningen från en passiv förvaltning. Säljsignalerna å andra sidan, visar på visst stöd för 
alternativhypotesen, eftersom avkastningen avsevärt skiljer sig från den enkla buy-and-hold-
strategin. Tillsammans med diskussionen ovan, bidrar detta förhållande till ett något tudelat 
resultat, där slutsatsen är att den praktiska tillämpningen av teknisk analys och glidande 
medelvärden, följaktligen bör tillämpas med viss försiktighet och kan snarare ses som ett 
ungefärligt hjälpmedel än en absolut modell. Glidande medelvärden kan användas som en 
grund och eventuell trendindikator vid aktieanalyser, men bör kompletteras med andra 

I 
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redskap i syfte att tillsammans bidra till kvalitativa och förhoppningsvis mer effektiva och 
lönsamma analyser. Resultatet är inte helt oväntat eftersom handelsstrategier vilka är 
konsekvent bättre än marknaden, enligt teorin kommer att hjälpa till att göra marknaden mer 
effektiv. Arbitragemöjligheter kommer hela tiden att motverkas och tekniker som kan tänkas 
vara signifikanta blir endast kortlivade eftersom de utnyttjas och försvinner. 

8.2 Glidande medelvärden och olika marknadsklimat 
Utvecklingen på aktiemarknaden kommer till stor del påverka möjligheten att genom glidande 
medelvärden åstadkomma lönsamma affärer för investeraren. De kortare medelvärdena fångar 
snabbare upp trendväxlingar och är därför att föredra vid ett marknadsklimat med kraftiga 
kurssvängningar och kortare trender, en så kallad volatil marknad. Längre medelvärden å 
andra sidan, fungerar bättre vid långa och tydliga trender, vilka bättre rider med trenden, utan 
att generera falska och icke vinstgenererande signaler. Slutsatserna sammanfaller i detta 
avseende med tidigare teori och bidrar till fortsatt forskning inom teknisk analys. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom investerarens kapital i onödan minskar på grund av de felaktiga signalerna som 
skapas, kunde det vara intressant att försöka bygga vidare på metoderna och försöka reducera 
antalet felaktiga signaler. Detta skulle kunna åstadkommas genom fler variabler som 
exempelvis handelsvolym, krav på viss kursförändring och trendlinjer. Tanken är att ställa fler 
krav på att ett visst antal variabler uppfylls innan en signal ageras på och därmed åstadkomma 
fler lönsamma affärer. 
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Appendix A - Ordlista 
 

Arbitragehandel: Handel med värde-
papper där kurs- och prisskillnader 
utnyttjas för att göra riskfria vinster genom 
att köp görs till en lägre kurs medan 
försäljningen görs till ett högre pris på en 
annan plats eller vid en senare tidpunkt. 
Arbitragehandel hjälper till att minska 
kursskillnader. (www.ne.se) 

Blankning: Försäljning av värdepapper 
som säljaren inte äger, utan lånat med syfte 
att lämna tillbaka vid ett senare tillfälle. 
Blankare spekulerar i kursnedgångar 
genom att sälja till ett högt pris och köpa 
tillbaka dem till ett lägre pris vid ett senare 
tillfälle. (www.investopedia.com) 

Bollingerband: Två linjer som löper på ett 
i förväg bestämt avstånd från vardera sida 
av ett glidande medeltalsvärde och vilka 
går isär vid volatila kursrörelser och går 
ihop vid stabila. (Bernhardsson, 2002, s. 
361) 

Buy-and-hold: En passiv handelsstrategi 
direkt hänförbar till den effektiva 
marknadshypotesen. Innebär att 
investeraren köper värdepapper och 
behåller dem en tidsperiod. Enligt effektiva 
marknadshypotesen och random walk 
hypotesen kommer denna passiva strategi 
att generera högre avkastning än om en 
aktiv strategi används. Aktiva strategier 
utgörs av till exempel tekniska 
analysmetoder. (www.investopedia.se) 

Candle-sticks: Japansk analysmetod inom 
teknisk analys med rötter från 1700-talet. 
(Bernhardsson, 2002, s. 363) 

Courtage: Den avgift en investerare 
betalar till fondkommissionären eller 
banken när denne handlar med 
värdepapper. 

Effektiva marknadshypotesen, EMH: 
Hypotesen gör gällande att all tillgänglig 
information skall speglas i det aktuella 
priset på värdepappret varför det alltid är 
rätt pris på värdepappret. Analysverktyg 
för att hitta värdepapper som är prissatta 
fel, att en marknadsimperfektion skulle 
existera, kommer inte att resultera i högre 
avkastning för den som använder sig av 
analysverktygen. 

Formationsanalys: Analys av olika 
formationer som kursdiagrammet visar på. 
Kan vara till exempel huvud-skuldra, 
dubbeltopp, triangel och spik. 
(Bernhardsson, 2002, s. 372) 

Fundamental analys: En metod att 
värdera ett företag eller aktie genom att 
försöka mäta dess verkliga värde genom att 
undersöka ekonomiska, finansiella och 
andra kvalitativa och kvantitativa data. 
(www.investopedia.com) 

Generaliserbarhet: Härledning av allmän 
slutsats från enskilda exempel. 
(www.ne.se) 

Glidande medelvärde: Ett enkelt, 
aritmetiskt, glidande medelvärde som 
beräknas genom att addera 
stängningskursen för en serie tidsperioder 
och sedan dividera denna total med antalet 
tidsperioder. (www.investopedia.com) Är 
en form av teknisk analys, se även Teknisk 
analys. 

Index: Sifferserie som anger värde-
utvecklingen över tiden för en population 
av aktier. (www.ne.se) 

Marknadsportfölj: Marknadsportföljen är 
en vägd sammansättning av alla tillgångar 
på marknaden, med de proportioner de 
förekommer på aktuella marknaden. 
(Sharpe, Alexander & Bailey, 1999, s. 230-
231) 
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Motstånd och stöd: Vissa tidigare 
kursnivåer kan fungera som psykologiska 
stöd och motstånd, där kursen har svårt att 
bryta igenom. Motstånd indikerar på nivåer 
där kursen har svårt att bryta igenom på 
uppåtsidan, medan stöd kan fungera nivåer 
där kursen har svårt att bryta igenom på 
nedåtsidan. (Bernhardsson, 2002, s. 389, 
403) 

OMXS30: Index bestående av de 30 mest 
omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. 
Indexets sammansättning ses över 
halvårsvis. 

Ontologi: ”ursprungligen "läran om det 
varande (varat)", en del av metafysiken; i 
modern mening det system av kategorier 
och antaganden om vad som finns 
respektive inte finns som förutsätts av 
varje enskild begreppsapparat, teori eller 
idésystem.” (www.ne.se/) 

Random walk hypotesen: En förlängning 
av effektiva marknadshypotesen, om all 
tillgänglig information återspeglas i 
värdepapprets pris kommer pris-
förändringar endast att bero på de nyheter 
som berör värdepappret, vilka kan vara bra 
likväl som dåliga varför priset på 
värdepappret kan sägas variera 
slumpmässigt. 

P-värde: Sannolikheten att observera en 
teststatistika åtminstone lika extrem som 
den beräknade, givet att nollhypotesen är 
sann. Används för att bedöma 
signifikansnivån i ett test. (Keller & 
Warrack, 2003, s. 327) 

Reliabilitet: Inom beteendevetenskap 
beskriver reliabiliteten hur väl ett test 
verkligen mäter det testet avser att mäta. 
Kan användas som mått på precision. 
(www.ne.se) 

Teknisk analys: Sammanfattande term 
som används om alla de metoder som 

försöker förutse värdepappers framtida 
prisförändring genom att studera historiska 
prisförändringar. 

Validitet: ”Inom mättekniken den 
utsträckning vilken ett mätinstrument 
mäter det man avser att mäta. Validitet kan 
betecknas som frånvaro av systematiska 
mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro 
av slumpmässiga sådana.” (www.ne.se) 

Volatilitet: Ett statistiskt mått på 
spridningen av avkastningen från en aktie 
eller ett aktieindex. Volatilitet mäts 
vanligtvis genom standardavvikelse eller 
varians. Hög volatilitet innebär generellt 
hög risk. (www.investopedia.com) 
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Appendix B - Formler 
 
 
 

 
 
1.  Formel för beräkning av daglig avkastning från stängningskurserna: 
 
 =LOG(B2/B1) 
 
2.  Enkelt glidande medelvärde, 5-dagars används här som exempel: 
 

=SUMMA(B1:B5)/5 
 
  Viktat glidande medelvärde, 5-dagars används här som exempel: 
 

=(B1*1+B2*2+B3*3+B4*4+B5*5)/(1+2+3+4+5) 
 

När ett band läggs runt ett längre viktat glidande medelvärde ges det korta glidande medelvärdet möjlighet att fluktuera lite utan att det ger 
några signaler. Vi har använt oss av ett band på 1%. Bandet åstadkommes genom att ett längre viktat glidande medelvärde multipliceras med 
0.99 för att åstadkomma det nedre bandet och med 1.01 för att åstadkomma det övre bandet.  

  
3. Formel för beräkning av köp- och säljsignaler då enkla och viktade glidande medelvärden studeras, enkelt används här som exempel: 
 

=OM(OM(D2>E2;OCH(D3<E3));"SÄLJ/BLANKA";OM(OM(D2<E2;OCH(D53>E3));"KÖP";"-")) 

Datum Stängningskurs Avkastning 
MA eller 

WMA 5 

MA eller 

WMA 20 
Signal Kurs Avkastning Avkastning säljsignal Avkastning köpsignal 

A B C D E F G H I J 

2 1 3 4 5 6 7 
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 Formel för beräkning av köp- och säljsignaler då ett viktat glidande medelvärde med band studeras: 

  
=OM(OM(D2>E2;OCH(D3<E3;OCH(ELLER(F2="KÖP";F2=0))));"SÄLJ/BLANKA";OM(OM(D2<E2;OCH(D3>E3;
OCH(ELLER(F2="SÄLJ/BLANKA";F2=0))));"KÖP";"-")) 

 
4. Kursen till vilken det näst senaste positionstagandet gjordes. Denna kurs används i nästa steg för att räkna ut avkastningen fram till den senaste 
signalen. 
 
5. Formel för beräkning av avkastning mellan signalerna 
 

=OM(F3="SÄLJ/BLANKA";LOG(G3/G2);OM(F3="KÖP";LOG(G3/G2);OM(F3="-";"-";"-"))) 
 
6. Formel för koll om avkastningen i H är från en säljsignal: 
 

=OM(F3="KÖP";F3;"-") 
 
7. Formel för koll om avkastningen i H är från en köpsignal: 
 
 =OM(F3="SÄLJ/BLANKA";F3;"-")
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Appendix C - Subperioder 
Tabell C.1 

Testresultat för subperioden 1988-1992 

Tabellen visar precis som Tabell 6.1 dagliga data för hela perioden fast uppdelat på de fyra 
subperioderna. Se Tabell 4.1 för förklaring för respektive kolumn. Avkastningen för subperioderna 
jämförs med respektive medelavkastning enligt Tabell 4.1. 

  
  Period Test N(Köp)  N(Sälj)   Köp Sälj Köp>0 Sälj<0   

 1988-1992 1-50, MA 23 22  0,03136% -0,02376% 52,17% 27,27%  
      (0,6168) (-1,9334)    
      

0,2687 0,0266 
   

  1-50, WMA 38 37  0,03001% -0,02245% 44,74% 27,03%  
      (0,5432) (-1,7533)    
      

0,2935 0,0398 
   

  1-50, WMA 1% 16 15  0,02785% -0,02029% 42,86% 50,00%  
      (0,4350) (-1,7556)    
      

0,3318 0,0396 
   

           
  5-20, MA 28 28  0,02459% -0,02115% 39,29% 28,57%  
      (0,2850) (-1,6734)    
      0,3878 0,0472    
  5-20, WMA 36 36  0,03129% -0,01204% 52,78% 41,67%  
      (0,5608) (-1,4852)    
      

0,2875 0,0688 
   

  5-20, WMA 1% 20 19  0,01888% -0,01301% 50,00% 42,11%  
      (0,0165) (-1,4568)    
      

0,4934 0,0727 
   

           
  20-50, MA 14 13  0,01947% -0,01057% 64,29% 46,15%  
      

(0,0469) (-1,2747) 
   

      
0,4813 0,1013 

   
  20-50, WMA 12 11  0,02182% -0,01446% 50,00% 45,45%  
      

(0,1567) (-1,4379) 
   

      
0,4377 0,0753 

   
  20-50, WMA 1% 8 7  0,06163% -0,02871% 50,00% 57,14%  
      

(0,9760) (-1,5656) 
   

      
0,1646 0,0588 

   
           
  2-150, MA 6 5  0,00581% 0,00383% 33,33% 40,00%  
      

(-0,5656) (-0,8777) 
   

      
0,2858 0,1901 

   
  2-150, WMA 8 7  0,01283% -0,00281% 37,50% 42,86%  
      

(-0,2620) (-1,2348) 
   

      
0,3967 0,1085 

   
  2-150, WMA 1% 7 6  0,00882% 0,00141% 42,86% 50,00%  
      

(-0,4701) (-0,9866) 
   

      
0,3192 0,1620 

   
           
   

Medelvärden    0,02453% -0,01367% 46,65% 41,52% 
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Tabell C.2 

Testresultat för subperioden 1993-1997 

Tabellen visar precis som Tabell 6.1 dagliga data för hela perioden fast uppdelat på de fyra 
subperioderna. Se Tabell 4.1 för förklaring för respektive kolumn. Avkastningen för subperioderna 
jämförs med respektive medelavkastning enligt Tabell 4.1. 

  
  Period Test N(Köp)  N(Sälj)   Köp Sälj Köp>0 Sälj<0   

 1993-1997 1-50, MA 29 29  0,03574% 0,00754% 27,59% 20,69%  
      (-0,2437) (-2,4698)    
      0,4037 0,0068    
  1-50, WMA 52 52  0,03162% 0,01124% 32,69% 19,23%  
      (-0,4857) (-2,1687)    
      

0,3136 0,0151 
   

  1-50, WMA 1% 25 26  0,02722% 0,01498% 48,00% 19,23%  
      (-0,7113) (-1,8807)    
      0,2385 0,0301    
           
  5-20, MA 27 28  0,03502% 0,00536% 59,26% 32,14%  
      (-0,3497) (-2,4859) 

   
      

0,3633 0,0065 
   

  5-20, WMA 43 44  0,03249% 0,00861% 51,16% 27,27%  
      (-0,4867) (-2,2568) 

   
      

0,3133 0,0121 
   

  5-20, WMA 1% 20 21  0,03081% 0,01111% 50,00% 28,57%  
      (-0,5081) (-2,0921)    
      

0,3057 0,0183 
   

           
  20-50, MA 12 12  0,02321% 0,01605% 50,00% 0,00%  
      

(-0,8617) (-1,7785) 
   

      
0,1945 0,0378 

   
  20-50, WMA 18 19  0,02250% 0,01759% 55,56% 10,53%  
      (-0,9194) (-1,6701)    
      

0,1790 0,0475 
   

  20-50, WMA 1% 11 10  0,05496% 0,05179% 54,55% 0,00%  
      

(0,2921) (0,4461) 
   

      
0,3851 0,3278 

   
           
  2-150, MA 5 6  0,01629% 0,00897% 60,00% 0,00%  
      

(-1,2564) (-2,2840) 
   

      0,1045 0,0113    
  2-150, WMA 7 8  0,01499% 0,00991% 42,86% 0,00%  
      

(-1,3591) (-2,2679) 
   

      
0,0871 0,0117 

   
  2-150, WMA 1% 6 7  0,01218% 0,01355% 33,33% 0,00%  
      

(-1,4795) (-1,9187) 
   

      
0,0696 0,0276 

   
           
    Medelvärden       0,02809% 0,01473% 47,08% 13,14%   
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Tabell C.3 
Testresultat för subperioden 1998-2002 

Tabellen visar precis som Tabell 6.1 dagliga data för hela perioden fast uppdelat på de fyra 
subperioderna. Se Tabell 4.1 för förklaring för respektive kolumn. Avkastningen för subperioderna 
jämförs med respektive medelavkastning enligt Tabell 4.1. 

  
  Period Test N(Köp)  N(Sälj)   Köp Sälj Köp>0 Sälj<0   

 1998-2002 1-50, MA 38 39  0,01441% -0,01767% 21,05% 23,08%  
      (0,6973) (-0,3638)    
      

0,2428 0,3580 
   

  1-50, WMA 56 57  0,01851% -0,02235% 26,79% 22,81%  
      (0,8308) (-0,5103)    
      

0,2031 0,3050 
   

  1-50, WMA 1% 26 27  0,01491% -0,01722% 38,46% 37,04%  
      (0,7274) (-0,3496)    
      

0,2335 0,3633 
   

           
  5-20, MA 36 36  0,00620% -0,01044% 30,56% 36,11%  
      (0,4201) (-0,1106)    
      

0,3372 0,4560 
   

  5-20, WMA 45 45  0,00174% -0,00594% 33,33% 42,22%  
      (0,2761) (0,0413)    
      

0,3912 0,4835 
   

  5-20, WMA 1% 26 26  0,01028% -0,01459% 30,77% 42,31%  
      (0,5380) (0,2512)    
      0,2953 0,4008 

   
           
  20-50, MA 12 12  0,01673% -0,01983% 33,33% 41,67%  
      

(0,8117) (-0,4402) 
   

      
0,2085 0,3299 

   
  20-50, WMA 16 16  0,01224% -0,01852% 37,50% 31,25%  
      

(0,6209) (-0,3781) 
   

      
0,2674 0,3527 

   
  20-50, WMA 1% 8 8  0,06664% -0,05858% 62,50% 50,00%  
      

(1,2412) (-1,1264) 
   

      
0,1073 0,1301 

   
           
  2-150, MA 5 4  0,01688% -0,02265% 40,00% 50,00%  
      

(0,7915) (-0,5176) 
   

      
0,2144 0,3024 

   
  2-150, WMA 6 5  0,01600% -0,02091% 33,33% 40,00%  
      

(0,7234) (-0,4476) 
   

      
0,2347 0,3272 

   
  2-150, WMA 1% 5 5  0,02097% -0,02473% 40,00% 40,00%  
      

(0,8883) (-0,5704) 
   

      
0,1872 0,2842 

   
           
    Medelvärden     0,01796% -0,02112% 35,64% 38,04%   
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Tabell C.4 
Testresultat för subperioden 2003-2007 

Tabellen visar precis som Tabell 6.1 dagliga data för hela perioden fast uppdelat på de fyra 
subperioderna. Se Tabell 4.1 för förklaring för respektive kolumn. Avkastningen för subperioderna 
jämförs med respektive medelavkastning enligt Tabell 4.1. 

  
  Period Test N(Köp)  N(Sälj)   Köp Sälj Köp>0 Sälj<0   

 2003-2007 1-50, MA 42 42  0,01791% 0,01312% 42,86% 7,14%  
      (-0,5489) (-0,9568)    
      

0,2916 0,1694 
   

  1-50, WMA 49 49  0,01761% 0,01014% 38,78% 12,24%  
      (-0,5511) (-1,1282)    
      

0,2908 0,1297 
   

  1-50, WMA 1% 25 26  0,01005% 0,01627% 52,00% 19,23%  
      (-1,0322) (-0,7054)    
      

0,1511 0,2403 
   

           
  5-20, MA 35 35  0,00890% 0,01578% 51,43% 22,86%  
      (-1,0798) (-0,7043)    
      0,1402 0,2407 

   
  5-20, WMA 46 46  0,01128% 0,01366% 47,83% 19,57%  
      (-0,9299) (-0,8341)    
      

0,1763 0,2022 
   

  5-20, WMA 1% 23 24  0,00452% 0,02060% 52,17% 16,67%  
      (-1,3411) (-0,4144)    
      

0,0900 0,3393 
   

           
  20-50, MA 12 13  0,01962% 0,00794% 50,00% 30,77%  
      

(-0,3768) (-1,2848) 
   

      
0,3532 0,0995 

   
  20-50, WMA 17 17  0,01404% 0,01617% 52,94% 11,76%  
      

(-0,7825) (-0,6967) 
   

      
0,2170 0,2430 

   
  20-50, WMA 1% 6 7  0,06705% 0,01246% 50,00% 14,29%  
      

(0,7699) (-0,8589) 
   

      
0,2207 0,1952 

   
           
  2-150, MA 3 4  0,02507% 0,00371% 100,00% 0,00%  
      

(-0,1015) (-1,6406) 
   

      
0,4596 0,0506 

   
  2-150, WMA 5 6  0,02219% 0,00586% 60,00% 16,67%  
      

(-0,2392) (-1,4461) 
   

      
0,4055 0,0742 

   
  2-150, WMA 1% 3 4  0,02525% 0,00545% 75,00% 0,00%  
      

(-0,0928) (-1,4990) 
   

      
0,4630 0,0671 

   
           
    Medelvärden       0,02029% 0,01176% 56,08% 14,27% 
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Appendix D - Test av normalfördelning 
Appendix D visar resultatet för test av normalfördelning avseende de fyra subperioderna. 
Enligt Kolmogorov-Smirnov testen (95 procentigt konfidensintervall) och figurerna nedan är 
det endast perioden 93-97 som vi ej kan förkasta nollhypotesen om ett normalfördelat 
stickprov. Övriga tre perioder visar med hög signifikansnivå på ett stickprov där vi förkastar 
nollhypotesen. Avvikelsen från normalfördelningen tycks främst bero på vissa extremvärden 
relaterade till stora svängningar på börsen, det vill säga dagar med kraftigt stigande eller 
sjunkande kurser. 
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