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I 
 

SAMMANFATTNING 

 

I tidigare debatter om marknadseffektivitet har diskussioner förts mellan två läger där 

den ena sidan hävdat att marknaden är effektiv och den andra sidan, ofta med säte i 

ekonomisk beteendevetenskap, hävdat att systematisk riskjusterad överavkastning går 

att erhålla. På senare år har diskussionen utvecklats till att utröna om och hur graden av 

marknadseffektivitet  förändras över tid. Den andra sidan gör nu kopplingen att 

Effektiva marknadshypotesen, en av de ekonomiska teorier som fått störst genomslag, 

kan samexistera med ekonomisk beteendevetenskap och förklarar att graden av 

marknadseffektivitet förändras över tid. Denna koppling kallas för Adaptiva 

marknadshypotesen och är i stor utsträckning vad denna uppsats kommer att behandla. 

 

En effektiv marknad innebär att aktiekursen alltid återspeglar det sanna värdet av 

företaget. En privat investerare gynnas på så sätt av en effektiv marknad då en aktie inte 

kan vara felaktigt prissatt. I en ineffektiv marknad kan investerare som är duktiga på 

aktieanalys erhålla systematisk riskjusterad överavkastning. Relativ styrka är en välkänd 

strategi för aktiehandel som sägs generera riskjusterad överavkastning. Relativ styrka 

investerar i ett urval av de historiskt bäst presterande aktierna och avyttrar dem en 

period senare. Tanken är att aktierna ska fortsätta sin positiva utveckling under denna 

period. 

 

I denna uppsats konstrueras en modell med relativ styrka som grund för aktieurval för 

att mäta graden av riskjusterad överavkastning som går att erhålla med strategin. Detta 

mått kallas för Alpha. Förändras Alpha över tid som Adaptiva marknadshypotesen 

förespråkar? Finns det skillnader i hur Alpha förändras över tid mellan segment på 

börsen? Dessa är några av frågorna som undersöks i studien. Studien bygger på ett 

kvantitativt tillvägagångssätt med en population av aktier som ingår i Nasdaq OMX 

Nordic. Aktiepopulationen har delats upp i tre storleksbaserade segment; Large-, Mid- 

och Small Cap samt ett fjärde segment sammanslaget av de tre förstnämnda segmenten. 

Undersökningsperioden sträcker sig mellan 2002-10-03 till 2013-05-01 och innefattar 

tre olika marknadsklimat.  

 

Resultaten indikerar att marknadseffektivitet bör betraktas som ett dynamiskt begrepp. 

Det finns en negativ korrelation mellan några av de observerade segmenten som 

forskarna tror kan förklaras av att anomalier uppstår och försvinner med jämna 

mellanrum. Detta gör att analytiker och aktörer på marknaden flyttar sitt fokus till 

segmentet där anomalin uppstått i hopp om generera avkastning på den felaktiga 

prissättning som anomalin gett upphov till. I takt med att anomalin utnyttjas så 

försvinner den från marknaden vilket kan vara en förklaring till varför graden av 

marknadseffektivitet varierar. 
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1 INLEDNING 
 

I detta kapitel ges en introduktion till marknadseffektivitet och Effektiva 

marknadshypotesen samt hur diskussionen och forskningen kring den har utvecklats. 

Kapitlet visar på dess betydelse i dagens samhälle och hur olika åsikter om teorin 

skiljer mellan forskare. Kapitlet börjar med att behandla den bakgrund och 

problematisering som utmynnar i studiens problemformulering. Därefter behandlas 

studiens syfte och de relevanta avgränsningar som gjorts. 

1.1 Problembakgrund 
Efter finanskrisen 2008 har diskussioner blossat upp kring hur mänskligt beteende kan 

förklara överreaktioner på marknaden, Tversky & Kahneman (1974), Qawi (2010). 

Många hävdar att det faktum att bubblor bildas är ett tecken på att investerare inte alltid 

agerar rationellt i sina investeringsbeslut (Qawi, 2010, s. 17). Med rationella investerare 

menas en investerare som använder all tillgänglig information för att fatta ett så bra 

investeringsbeslut som möjligt där nyttomaximering är målsättningen. Krisen har även 

väckt nytt liv i debatten om marknadens effektivitet. En återkommande fråga är ifall 

investeraren anpassar sig efter gjorda misstag. Lär sig nya investerare av historiska 

krascher som de personligen aldrig upplevt?  

 

Under årtionden har diskussioner kring aktiemarknadens effektivitet förts mellan två 

läger. Hur diskussionen kring effektiviteten har utvecklats illustreras bra av Yen & Lee 

(2008). Med en akties effektivitet menas i allmänhet hur väl aktiekursen återspeglar 

företagets sanna värde och i synnerhet hur snabbt ny information som rör företaget 

integreras i dess aktiekurs. Med aktiemarknadens effektivitet menas således den 

aggregerade marknadseffektiviteten av alla aktier. En privat investerare gynnas av en 

effektiv marknad eftersom risken med att betala ett felaktigt pris för en aktie inte 

existerar i en effektiv marknad. En effektiv marknad karaktäriseras även av hög 

likviditet vilket också gynnar den private investeraren. 

 

Konceptet om effektiva marknader utvecklades i mitten av 1960-talet. Eugene Fama 

blev en av upphovsmännen till konceptet som han beskrev i sin studie 'Random Walks 

in Stock Market Prices' från 1965. Enligt Fama så krävs det ett stort antal rationella 

investerare som konkurrerar om att slå mynt på felaktiga prissättningar för att en 

marknad ska bli effektiv (Fama, 1965, s. 56). I sin uppföljande studie formulerar Fama 

(1970) den Effektiva marknadshypotesen (EMH) och går igenom empiriska bevis för 

den svaga, medelstarka och starka formen av marknadseffektivitet. Den svaga formen 

av marknadseffektivitet, vilken denna uppsats kommer att behandla, innebär kortfattat 

att aktiekursen är effektiv gällande historiska prisdata. Med detta menas att en akties 

kursutveckling inte går att förutspå med historisk prisdata i beaktning och implicerar 

därför att trender i en kursrörelse inte kan uppstå. 

 

Lim & Brooks (2011) förklarar att studier på den svaga formen kan delas in i två 

huvudtyper. Den ena typen använder sig av olika statistiska tester vars syfte är att 

undersöka ifall det finns ett samband mellan olika tidsperioder och en akties avkastning 

för att se om kursrörelser kan förutspås. Den andra typen av tester undersöker ifall det är 

möjligt att göra riskjusterad överavkastning med strategier för aktiehandel baserat på 
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historiska kurser (Lim & Brooks, 2011, s. 70-71). Dessa strategier innefattar bl.a. 

köpsignaler från teknisk analys som är en metod för att analysera historiska prisdata, 

samt momentum- och motsatsstrategier som tar position i historiskt starka och svaga 

aktier. Med riskjusterad överavkastning menas att investeraren erhåller en högre 

avkastning utan att ta på sig högre relativ risk vilket strider mot modern portföljvalsteori 

(MPT). MPT skapades av Harry Markowitz (1952) där investeraren antas vara 

riskaversiv och därmed strävar efter en högre avkastning och samtidigt lägre risk, mätt i 

volatilitet, i sina innehav (Markowitz, 1952, s. 77).  

 

Förespråkarna till marknadseffektivitet, t.ex. Fama (1970) och på senare år Malkiel 

(2003), har hävdat att investeraren handlar rationellt vilket leder till att ny information 

snabbt integreras i aktiekursen. Ståndpunkten har varit att det inte går att skapa 

riskjusterad överavkastning gentemot börsen genom aktiv aktiehandel annat än med tur. 

Motståndarna, bl.a. Shiller (2003) och Lo (2012) med säte i ekonomisk 

beteendevetenskap har å andra sidan hävdat att aktörerna på börsen är styrda av ett 

irrationellt mänskligt beteende. Dessa beteenden som i beteendevetenskapen kallas för 

tumregler för problemlösning har sitt ursprung i människans evolution och har varit 

viktiga för hennes överlevnad, Tversky & Kahneman (1974). I en finansiell marknad 

kan de däremot få förödande konsekvenser. Det irrationella beteendet sägs göra 

marknaden ineffektiv och således att kursrörelser i viss utsträckning kan förutspås. 

 

En ny version av EMH började växa fram i mitten av 2000-talet då Andrew Lo (2004) 

ifrågasatte EMH’s aktualitet och introducerade Adaptiva marknadshypotesen (AMH). I 

studien föreslår Lo att den traditionella versionen av EMH kan samexistera med 

ekonomisk beteendevetenskap och ger starka argument för att marknadens aktörer i ett 

evolutionärt beteende finjusterar sina finansiella val för att uppnå optimalt resultat. I ett 

stabilt marknadsläge och när individen ser konsekvenserna av sina handlingar så 

kommer dessa finjusterade val att utvecklas till tumregler för problemlösning. I ett 

förändrat marknadsläge är det däremot stor risk att dessa tumregler inte längre erhåller 

ett optimalt resultat och individen kommer därför att handla fördomsfullt utifrån sina 

tidigare erfarenheter. Detta är en av anledningarna till varför marknadseffektiviteten 

sägs förändras över tid och är grundidén till AMH. 

 

I sin uppföljande studie skriver Lo (2012) att fokus kring AMH inte ligger på ett 

specifikt beteende utan snarare hur beteenden svarar på förändrade 

marknadsförhållanden. Förändrade marknadsförhållanden är precis vad Lo 

argumenterar att vi upplever i allt större utsträckning då teknisk utveckling och 

populationstillväxt ökat explosionsartat på senare tid. Vidare skriver Lo att en 

minskning av en investerings volatilitet relativt dess avkastning kommer att få 

investerare att flockas till aktien enligt MPT. Om uppfattningen av volatiliteten, det 

traditionella måttet på risk, hos en investering inte överensstämmer med verkligheten 

kan bubblor skapas med ödesdigra konsekvenser. Ett bra exempel på detta är 

bostadsbubblan i USA där ”Collateralized debt obligations” (CDO) såldes med så kallad 

trippel-A rating, d.v.s. kreditvärderingsinstitutenens bästa värdering, medan de i själva 

verket hade en mycket högre risk. CDO är ett finansiellt instrument som packar om 

privatpersoners lån och säljer dem på andrahandsmarknaden. Detta fick 

finansmarknaden att till slut kollapsa. Med hjälp av den teknologiska utvecklingen som 

marknader haft så spreds även effekten till finansmarknader världen över. 
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1.2 Problematisering 
Som tidigare nämnt så kan hypotesuppställningar i detta område prövas både med 

statistiska tester och med hjälp av strategier för aktiehandel baserat på historiska kurser. 

Statistiska tester för marknadseffektivitet baseras ofta på ett fåtal metoder, dessa 

innefattar t.ex. linjär korrelation, icke linjär korrelation, unit root och variance-ratio test 

(Lim & Brooks, 2011, s. 73-75, 77). Det är svårt att upprätta nya metoder för statistiska 

tester och skillnaderna mellan testen är ofta vilket data och vilken tidshorisont som 

undersöks snarare än vilken metod som används. Hypotesprövningar med strategier för 

aktiehandel som baseras på historisk data finns det däremot en hel uppsjö utav. Här 

testas marknadseffektiviteten på svag form med hypotesen att det inte går att göra 

riskjusterad överavkastning med en strategi. Mängden riskjusterad överavkastning som 

strategin producerar mäts ofta med vad som kallas Alpha. Om Alpha är positiv så har 

det varit möjligt att göra riskjusterad överavkastning under perioden. Allt eftersom nya 

strategier skapas så kommer nya hypotesprövningar att kunna göras. 

 

En av de mest dokumenterade strategierna som sägs ge avvikelse från EMH är 

momentumstrategin. Det är lätt att få denna bild i sökandet efter studier på marknadens 

effektivitet. Detta bekräftas även av författarna till boken ‘Framgångsrik Aktiehandel - 

10 vinnande strategier’ (Torssell et al., 2011, s. 145-147). Kortfattat innebär 

momentumstrategin att man investerar i de aktier som presterat bäst under ett historiskt 

fönster på 3-12 månader för att sedan avyttra dem 3-12 månader senare. De bäst 

presterande aktierna kallas för relativ styrka eftersom de uppvisat en styrka i avkastning 

relativt andra aktier. Strategin skall, om marknaden är effektiv i svag form, inte generera 

någon riskjusterad överavkastning jämfört med en buy-and-holdstrategi på samma urval 

av aktier enligt EMH vilket betyder att Alphavärdet kommer att vara noll eller negativt. 

Buy-and-hold innebär att en portfölj investeras utan aktiv förvaltning.  

 

En av de tidigaste kända studierna på detta fenomen är “Relative strength as a criterion 

for investment selection”. Levy & Ra (1967) visar att en överavkastning går att erhålla 

vid användning av relativ styrka som kriterie vid aktieurval. De historiskt starka och 

volatila aktierna producerade en högre avkastning än vad slumpmässigt valda aktier 

skulle generera (Levy & Ra, 1967, s. 604-606). Jensen och Benington (1970) kritiserar 

denna studie och kommer till slutsatsen att Levy’s momentumstrategi inte genererar 

överavkastning på ett annat urval än det Levy själv använde för att skapa strategin. 

Författarna ger goda argument för att Levy’s studie således lider av en selektionsbias i 

följande citat:  

 

“... All these rules were tested on the same body of data used in showing the 

profitability of the additional rules reported by Levy (1967a). Likewise, given enough 

computer time, we are sure that we can find a mechanical trading rule which "works" 

on a table of random numbers—provided of course that we are allowed to test the rule 

on the same table of numbers which we used to discover the rule. We realize of course 

that the rule would prove useless on any other table of random numbers, and this is 

exactly the issue with Levy's results” (Jensen & Benington, 1970, s. 470). 

 

Studier som påvisar avvikelser från marknadseffektivitet med hjälp av strategier för 

aktiehandel möts ofta av samma motargument som Jensen och Benington gav i sin 

studie. Vi argumenterar för möjligheten att marknaden faktiskt har skiftat i effektivitet 

mellan urvalen i dessa studier och att det är därför strategin inte längre fungerar. 
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Marknadseffektiviteten är ett av de stora fundamenten inom finansteori och i tidigare 

forskning har marknadseffektiviteten inte antagits vara tidsberoende. Nya studier inom 

området föränderlig marknadseffektivitet av författare som  Campbell et al. (1997), Lo 

(2004) och Neely et al. (2009) leder till ett kunskapsglapp om hur 

marknadseffektiviteten beter sig över tid och därför vill vi undersöka detta.  

 

De olika segmenten på börsen är ofta föremål för belysning i diskussionen om 

marknadseffektivitet. En marknad som karaktäriseras av fler informerade investerare 

kommer att vara mer informationseffektiv (Grossman, S. & Stiglitz, 1980, s. 394). En 

trivial förklaring till detta är att när professionella analytiker hittar felaktiga 

prissättningar och anomalier på en marknad och informerar investerare om dessa så 

kommer investerarna att agera på informationen och således kommer aktiens pris att 

hamna i jämnvikt genom utbud och efterfrågan. En större mängd analytiker borde 

innebära att fler felaktiga prissättningar hittas och rättas till. 

 

Dessutom bör antalet aktieanalytiker som analyserar ett företag vara positivt korrelerad 

med storleken på företaget. En aktie med större marknadsandel kommer även att 

handlas i större volymer. Ett argument för detta är att fonder vill se hög likviditet i sina 

innehav och investerar därför i företag där fondens eget innehav i förhållande till 

företagets marknadsandel inte är för stort. Ifall fonden vill likvidera sin position så 

påverkar den inte utbud och efterfrågan i allt för stor utsträckning och således minskar 

även ”spreaden”, den skillnad mellan köp och säljkurs som uppstår när innehavet 

likvideras. 

 

Av dessa anledningar är det intressant att undersöka ifall det finns skillnader i hur 

effektiviteten förändras över tid mellan block av företag indelade i storlek av 

marknadsandelar. En naturlig indelning av dessa block är Large-, Mid- och Small 

Capbolag på börsen. 

1.3 Problemformulering  
Traditionella studier på EMH har testat för marknadseffektivitet med hjälp av statistiska 

tester och strategier för aktiehandel. Dessa tester har oftast kommit till slutsatsen att 

marknaden är effektiv eller ineffektiv i absolut mening utan att ta hänsyn till att graden 

av effektivitet kan variera över tid. Fokus hamnar därför på huruvida 

marknadseffektiviteten skiljer sig åt mellan olika segment på Nasdaq OMX Nordic. 

Detta leder till följande problemformulering: 

 

”Hur förändras aggregerad marknadseffektivitet över tid, samt hur är samvariationen för 

dessa förändringar mellan olika storlekssegment av företag?” 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur marknadseffektivitet förändras över tid och 

hur förändringen skiljer sig mellan olika storlekssegment på börsen. Om skillnader i 

marknadseffektivitet över tid kan påvisas och om det även finns skillnader mellan de 

olika segmenten så vill vi utreda vilka de bakomliggande faktorerna är. Detta kan ge 

tändvätska till den glödande debatten om selektionsbias i studier som använt sig utav 

strategier för aktiehandel. Studien ger således ett teoretiskt bidrag i form av ökad 

förståelse kring föränderlig marknadseffektivitet. 
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Om vi kan påvisa skillnader i effektivitet med hjälp av momentumstrategin så kan detta 

få praktiska implikationer i att investeraren blir mer upplyst innan ett investeringsbeslut 

vilket i förlängningen gör att investeraren handlar mer rationellt. Investerarens 

rationalitet är en av grundpelarna i diskussionen kring effektiva marknader där båda 

sidor argumenterar för att rationella investerare gör marknaden mer effektiv. 

1.5 Avgränsningar 
Studiens undersökningsperiod sträcker sig mellan 2002-10-03 och 2013-05-01. Med 

denna längd fångar vi både positiva, negativa och konsoliderande marknadsklimat på 

aktiemarknaden. Lo argumenterar för att 2000-talet skiljer sig från tidigare år på börsen 

i avseende volatilitetet och volym (Lo, 2012, s. 20). Av dessa anledningar är därför det 

intressant att avgränsa studien till denna undersökningsperiod.  

 

En ytterligare avgränsning är att vi undersöker de aktier som från 2013-05-01 ingår i 

Large-, Mid-, och Small Capsegmenten på Nasdaq OMX Nordic. Denna avgränsning 

innebär att aktier som fallit bort genom uppköp eller konkurs under 

undersökningsperioden inte kommer att tas med i studien när det gäller urval av aktier 

för momentumstrategin. Vi tror inte att detta kommer att påverka resultatet i stor 

utsträckning då aktier hos de företag som går i konkurs bör prestera sämre än resterande 

aktier och således inte kommer att ingå i urvalet för momentumstrategin som bara 

investerar i de historiskt bäst presterande aktierna. Studien avgränsas till Nasdaq OMX 

Nordic av praktiska skäl. Denna uppsats riktas till svenska läsare och de praktiska 

implikationerna som studien bidrar med kommer därför svenska investerare till gagn. 

Ifall Nasdaq OMX Stockholm hade undersökts så hade antalet aktier blivit så lågt att 

den valda metoden inte kunnat tillämpas. 

 

Undersökningen kommer att göras med hjälp av relativ styrka och momentum som 

ingår i en av huvudtyperna av undersökningar för marknadseffektivitet. Anledningen är 

att strategin är en av de mest dokumenterade effekterna på avvikelse från EMH. 

Dessutom är den enkel att förstå och genomföra för den private investeraren.  

 

All aktiehandel i studien kommer att ske utan beräkningar för transaktionskostnader och 

skatter för att få en så rättvis bild som möjligt. Anledningen till detta är att privata 

investerare har olika transaktionskostnader för aktiehandel beroende på avtal med 

banken samt olika möjligheter att göra avdrag för skatter. 
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2 VETENSKAPLIG METOD 
 

I detta avsnitt behandlas de grundläggande vetenskapliga utgångspunkter som kommer 

att användas i studien och således hur vi kartlägger kunskap och resultat. Vår 

vetenskapliga metod kommer precisera vilka metoder som kommer användas i den 

praktiska metoddelen. Först kommer en kort beskrivning och diskussion kring 

författarnas förförståelse och hur det kan påverka studiens resultat. Därefter behandlas 

angreppssätt, kunskapssyn, metodval, val av teorier, vägen till teoretisk kunskap och  

slutligen källkritik. 

2.1 Förförståelse 
Båda författarna har läst en fyraårig utbildning inom företagsekonomi med inriktning 

mot finansområdet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Utbildningen har till 

stor del präglats av att marknader är effektiva och acceptans av EMH som finansteori. 

Båda författarna är skeptiska till detta förhållningssätt och har på privat tid läst in sig på 

mycket av facklitteraturen som motsäger EMH. Dessutom har vi bedrivit aktiehandel 

och marknadsanalys parallellt med studierna i tron om att överavkastning går att erhålla 

på marknaden. 

 

Med detta sagt så har vi både teoretisk och praktisk förförståelse kring ekonomisk 

beteendevetenskap och de anomalier som kan komma att uppstå på marknaden. Det 

finns därför en uppenbar risk för att vårt resonemang kan komma att färgas av detta. Vår 

förförståelse är dock medveten och med detta i åtanke så kommer hypotesuppställningar 

och resonemang kring de empiriska resultaten att göras så objektiva som möjligt. 

Empirin kommer att byggas på statistiska tester vars resultat inte ger alltför stort 

utrymme för egna tolkningar. 

2.2 Angreppssätt 
Ett vetenskapligt problem kan angripas med antingen en induktiv eller deduktiv ansats. 

Med en induktiv ansats så skapas teorier utifrån observationer och resultat (Johansson-

Lindfors 1993, s. 58). En deduktiv ansats är förhållandet mellan teori och empiri där en 

befintlig teori används som utgångspunkt för att sedan undersöka hur väl den stämmer 

överrens med ett urval från verkligheten (Bryman & Bell, 2005 s. 23). 

 

Med hjälp av befintliga teorier och tidigare studier kommer en teoretisk referensram att 

byggas upp för att sedan utmynna i en hypotesprövning som undersöker hur graden av 

marknadseffektivitet på Nasdaq OMX Nordic förändras. Studien kommer således att 

använda sig av en deduktiv ansats för att angripa problemformuleringen. Studien 

kommer alltså att undersöka ifall ett urval på verklig data kan bekräftas av den 

teoretiska referensramen. 

 

Det finns däremot problem som kan uppstå med en deduktiv ansats inom ekonomisk 

forskning. Kan generaliseringar antas på ett annat urval än det undersökta? Lo (2004) 

gör jämförelsen mellan ett fysiskt och ett ekonomiskt system. Ett fysiskt system bygger 

på vetenskapliga sanningar där byggstenarnas beteende i systemet går att mäta och 

förutspå. I ett ekonomiskt system behandlas även människors beteende. Att mänskligt 

beteende inte alltid går att mäta eller förutspå är något som de flesta känner till. Av 

denna anledning så kommer deduktion byggt på fundamentala teorier i ett fysiskt 
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system att ge mer generaliserbara resultat än i ett ekonomiskt system vars teorier sällan 

är oberoende av empiriskt mänskligt beteende (Lo, 2004, s. 21). 

2.3 Kunskapssyn 
Med kunskapssyn menas hur forskaren uppfattar verkligheten som antingen är objektiv 

eller subjektiv. För att lösa de observerade problemen så utgår forskaren från antingen 

ett positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt. Den här studien kommer utgå från ett 

positivistiskt synsätt vilket betyder att vi strävar efter en absolut vetenskap som ska vara 

så objektiv som möjligt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 40). Vår forskning kommer till 

stor del bestå av att göra beräkningar på historisk data från aktiemarknaden, någonting 

som inte ger allt för stort utrymme för egna tolkningar.  

 

I slutsatsen diskuteras kring hur aktiemarknadens effektivitet förändras över tid. Detta 

tror vi är något som till stor del kan förklaras av ekonomisk beteendevetenskap. 

Ekonomisk beteendevetenskap handlar om psykologi och mänskligt beteende vilket kan  

ge utrymme för egna tolkningar hos forskare. Eftersom studien utgår från människors 

känslomässiga agerande så kommer även en liten del av arbetet att involvera ett 

hermeneutiskt tankesätt. 

2.4 Metodval 
En studie som fokuserar på datainsamling är i regel en kvantitativ studie med kvantitativ 

data. Kvantitativ datainsamling är för denna studie det självklara valet eftersom studien 

kommer att utföra beräkningar på historiskt aktieprisdata. De klassiska studierna gjorda 

av t.ex. Fama (1970) är baserade på historisk data när marknadseffektiviteten undersöks. 

Även de nyare studierna av t.ex Neely et al.  (2009), Lo (2012) samt Yen & Lee (2008) 

bygger på historisk kvantitativ data. Eftersom studien ämnar att undersöka hur graden 

av  marknadseffektivitet förändras så är detta ytterligare ett argument till varför historisk 

data väljs till studien. 

 

Ofta är urvalet i en kvantitativ studie representativt för hela populationen, vilket gör 

att  generella slutsatser om populationen kan erhållas . Så är inte nödvändigtvis fallet i 

denna studie som söker svar på hur graden av marknadseffektivitet förändras för en 

specifik population och undersökningsperiod. Några av slutsatserna i denna studie kan 

däremot generaliseras till liknande marknader och populationer. 

2.5 Val av teorier 
Under studietiden har vi blivit skolade inom de viktigaste ekonomiska modellerna. 

Många av dessa har enligt vår åsikt givits för stort utrymme i studieplanen samtidigt 

som kritiken mot dem har varit för knapphändig. Även om t.ex. EMH är relevant för 

denna studie så är det kritiken mot modellen som fokus ligger på.  

 

Eftersom studien ämnar att undersöka hur effektiviteten på aktiemarknaden varierar 

över tid så kommer den teoretiska referensramen att byggas med de viktigaste 

modellerna kring detta ämne. Ett av de mest grundläggande begreppen inom området 

effektiva marknader är den om rationella investerare. Detta kommer att behandlas i 

avsnitten om Homo Economicus och Modern portföljvalsteori. Detta leder oss sedan 

vidare till Effektiva marknadshypotesen vars grund bygger på teorin om rationella 

investerare. EMH är nödvändig att bearbeta av två anledningar. Den första anledningen 

är att modellen har fått ett så pass stort genomslag i den ekonomiska världen att det vore 
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ignorant att blunda för dess existens. Den andra anledningen är att kritiken mot EMH 

till stor del bygger vidare på modellen. 

 

Vi riktar kritik mot EMH och kommer därför att presentera teorier för att stärka våra 

argument. Efter att ha behandlat EMH så kommer vi att gå igenom ekonomisk 

beteendevetenskap som handlar om människors känslomässiga agerande. Ekonomisk 

beteendevetenskap indikerar att investerare inte alltid handlar rationellt på marknaden 

vilket går emot fundamenten i EMH. Vi vill samtidigt visa på kritik mot ekonomisk 

beteendevetenskap för att skapa en nyanserad bild som inte är färgad av vår 

förförståelse. Denna kritik samlas under en egen rubrik i avsnittet om ekonomisk 

beteendevetenskap. 

 

Därefter presenteras teorier kring föränderlig marknadseffektivitet. Först ut är Adaptiva 

marknadshypotesen som behandlar marknadseffektivitetens förändring över tid. Teorin 

fungerar som en brygga mellan EMH och ekonomisk beteendevetenskap. AMH är en 

relativt ny ekonomisk teori vilket är ett incitament till att ge den stort fokus. Därefter 

behandlas annan forskning på föränderlig marknadseffektivitet. Avslutningsvis 

behandlas de teorier som kommer att ligga till grund för konstrueringen av 

undersökningsmodellen. Dessa är Momentum, Buy-and-hold och Modigliani Risk-

Adjusted Performance. Momentumstrategin investerar i aktier som uppvisar relativ 

styrka på historisk data. Då vi på ett nyanserat sätt vill analysera hur graden av 

marknadseffektivitet förändras över undersökningsperioden är det viktigt att resultaten 

inte påverkas av våra egna åsikter eller tolkningar. Fördelen med momentum är att 

strategin är objektiv och inte ger utrymme för egna tolkningar. Buy-and-hold är en känd 

strategi som används som en jämförande portfölj mot en aktiv handelsstrategi för att 

mäta riskjusterad överavkastning. Modigliani Risk-Adjusted Performance är metoden 

för att beräkna den riskjusterade överavkastningen. 

2.6 Vägen till teoretisk kunskap 
För att etablera den teoretiska referensramen har vi gått tillväga på följande tre sätt: 

 

1. Artikelsök bland vetenskapliga artiklar i Business Source Premier (EBSCO). 

2. Litteraturgenomgång av källor från vetenskapliga artiklar. 

3. Genomgång av facklitteratur kring aktiehandel. 

 

Med vår förförståelse i ämnet så var vi väl insatta i vilken tidigare forskning som fanns 

på området. Därför var det enkelt att hitta artiklar inom ämnet från bl.a Fama (1970), 

Jegadeesh (1993) och Tversky & Kahneman (1974) som fått stort genomslag inom 

området och som därför kan användas till teoretisk grund. För att hitta dessa artiklar i 

EBSCO så användes sökord som random walk, efficient market hypothesis, momentum, 

momentum investing och behavioural finance. 

 

Vår förförståelse sträcker sig inte längre än till dessa artiklar och det var därför 

nödvändigt att studera forskning som gjorts på senare år. Tidigt under arbetets gång 

hittade vi en artikel som sammanfattade mycket av forskningslitteraturen som skrivits 

kring området på senare år. Artikeln “The evolution of stock market efficiency over 

time: A survey of the empirical litterature” är skriven av Lim & Brooks (2011). Denna 

artikel gav oss många värdefulla tips och via författarnas källor har andra relevanta 

artiklar hittats som studien till stor del präglats av, bl.a. Lo’s studier från 2004 och 2012. 
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Eftersom vi båda har bedrivit aktiehandel och marknadsanalyser privat så faller det sig 

naturligt att vi har läst in oss på mycket av facklitteraturen som förespråkar att aktiv 

aktiehandel kan ge överavkastning. Det är även från dessa böcker som vi har fått 

förförståelse och kännedom om bl.a. momentum och ekonomisk beteendevetenskap. 

Böckerna är författade av kända svenska aktieanalytiker vid namn Johnny Torssell, 

Peter Nilsson och Tobbe Rosén. Den bok som studerats inför denna uppsats heter 

“Framgångsrik aktiehandel” och är skriven av Johnny Torssell & Peter Nilsson (2011). 

Härifrån har några resonemang kring orsaker och samband för momentumfenomenet 

hämtats. Vi har även haft kontinuerlig kontakt med författarna som har hjälpt till med 

källor kring argument som inte varit utskrivna i boken. 

2.7 Källkritik 
Eftersom marknadseffektivitet är ett välstuderat område inom ekonomivärlden så finns 

det en uppsjö av källor till information. Många av dessa källor är oftast inte helt 

objektiva och författaren har oftast en förförståelse eller åsikt som återspeglas i källan. 

Under arbetets gång har noggrannhet genomsyrat valet av källor som använts till 

undersökningen. Vi har strävat efter att använda objektiva akademiska källor i så stor 

utsträckning som möjligt. Med det sagt har ändå läroböcker och sekundärkällor använts 

ett fåtal gånger i studien. Att forskningsansatserna oftast är färgade av en åsikt är 

någonting som vi har försökt att nämna och ta i beaktning i uppsatsen.  

 

Programmet Thomson Reuters Datastream har använts vid insamling av historiska 

aktiekurser. Thomson Reuters Datastream är en välkänd databas som har hög 

tillförlitlighet även om viss kritik finns mot databasen, Ince & Porter (2006). Möjliga 

avvikelser från öppnings och stängningskurser anses vara så små att de inte kommer 

spela någon roll för utfallet av studien. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta avsnitt bearbetas, motiveras och argumenteras för val av teoretiska 

utgångspunkter. Först presenteras kortfattat teorierna Homo economicus och Modern 

portföljvalsteori och hur de knyts samman med Effektiva marknadshypotesen, 

Ekonomisk beteendevetenskap och Föränderlig marknadseffektivitet. De tre sistnämnda 

bearbetas mer utförligt och vi visar även på tidigare forskning inom området för att på 

ett kritiskt sätt avgöra teoriernas relevans och hur de passar in i modellen. Därefter 

presenteras de teorier som ligger till grund för konstruktionen av modellen. Dessa är 

Momentumstrategin, Buy-and-hold och Modigliani Risk-Adjusted Performance. 

3.1 Homo economicus - den rationella investeraren 
Homo economicus eller den ekonomiska människan är ett grundläggande antagande 

inom mikroekonomi. Kortfattat innebär detta att konsumenten strävar efter att maximera 

sin nytta samtidigt som producenten vill maximera sin vinst (Rittenberg & Trigarthen, 

2012, s. 2). Med nyttomaximering menas att erhålla största möjliga vinst med minsta 

möjliga ansträngning vilket innebär att den ekonomiska människan alltid kommer att 

handla rationellt och för egen vinning för att uppnå dessa mål. Detta begrepp har 

finansteorin anammat i form av den rationella investeraren. 

3.2 Modern portföljvalsteori  
Ett antagande i MPT är att den rationella investeraren strävar efter en så hög avkastning 

som möjligt till så liten risk som möjligt i sina innehav där risken mäts som volatilitet 

(Markowitz, 1952, s. 77). På finansmarknaden så vill den rationella investeraren 

maximera sin nytta genom att använda all tillgänglig information för att fatta ett så bra 

investeringsbeslut som möjligt. För att ta på sig extra risk kräver den rationella 

investeraren kompensation i form av extra avkastning. Att investeraren är rationell och 

därmed nyttomaximerande är även något som antas i EMH. 

 

MPT grundes av Harry Markowitz (1952) när han författade sin artikel ‘Portfo lio 

selection’. Teorin behandlar diversifieringsperspektivet i finansiella tillgångar och 

försöker maximera en portföljs förväntade avkastning givet en nivå av risk. Markowitz 

kallar själv MPT för Portfolio Theory då han lär ha sagt “There's nothing modern about 

it” (FAStocks, 2013). Detta har han rätt i då diversifieringskonceptet inte är något nytt 

begrepp. Att inte stoppa alla ägg i samma korg nämns redan i Bibeln, i Ecclesiastes 11:2 

(935 f.Kr.): “But divide your investments among many places, for you do not know what 

risks might lie ahead” (Scripturetext, 2013). 

3.3 Effektiva marknadshypotesen 
Uppkomsten av EMH kan spåras till mitten av 1960-talet då forskning kring aktiepriser 

fick stort genomslag. Fama definierar effektiva marknader med detta citat: “...a market 

where there are large numbers of rational, profit-maximizers actively competing, with 

each trying to predict future market values of individual securities, and where important 

current information is almost freely available to all participants” (Fama, 1965, s. 56). 

För att marknaden ska vara effektiv i absolut mening så krävs alltså att en stor mängd 

rationella investerare agerar på minsta informationsövertag för att tjäna pengar. I och 

med detta så försvinner informationsövertaget och informationen integreras i det 

rådande aktiepriset. Ju snabbare detta sker desto effektivare är marknaden. Definitionen 
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på marknadseffektivitet blir att aktiepriser helt och hållet reflekterar all tillgänglig 

information. 

 

Med random walk för en aktie menas att aktiens pris vandrar slumpmässigt runt sitt 

fundamentala värde. Om marknaden är effektiv så menar Fama att random walk blir en 

bra approximation på aktiens kursutveckling. Detta beror på att rationella investerare 

agerar på informationsövertag där en akties pris skiljer sig från det fundamentala värdet. 

Då vi lever i en osäker värld så har investerare olika uppfattning om vad det 

fundamentala värdet på aktien är och därför så kommer handel att ske som gör att 

aktiens pris vandrar runt sitt fundamentala värde (Fama, 1965, s. 56). Endast icke 

tidigare känd information kommer därför att driva prisutvecklingen. 

 

Vidare definierar Fama att i en random walk-effektiv marknad så kommer inte en 

aktieanalytiker, genom val av aktie, att kunna prestera bättre avkastning i snitt än ett 

slumpmässigt val av aktie med samma risknivå (Fama, 1965, s. 56). Det är denna 

definition som gör det svårt för motståndare av EMH att motbevisa teorin. Studier som 

visar på att överavkastning går att erhålla måste samtidigt visa att strategin har samma 

eller lägre risknivå för att kunna förkasta teorin. Detta kallas för riskjusterad 

överavkastning. Med andra ord kan EMH motbevisas om det går att visa att systematisk 

riskjusterad överavkastning går att erhålla. 

 

Fama sammanfattar den teoretiska och empiriska forskningen på området fram till 1970. 

För att underlätta för studier på marknadseffektivitet där priser “helt och hållet 

reflekterar all tillgänglig information” så delar Fama (1970) in modellen i tre olika typer 

av tester: svag-, medelstark- och stark form. 

 

Den svaga formen implicerar att aktiekursen är effektiv gällande historiska prisdata. I 

den svaga formen utfördes statistiska tester för ett att studera beroendet mellan 

historiska aktiekurser. Fama skriver att bevis för seriellt beroende har hittats men att 

beroendet är för litet för att kunna utnyttjas profitabelt av professionella handlare då 

även de absolut lägsta transaktionskostnaderna skulle eliminera denna vinst. Fama 

ansåg därför att dessa tester stödjer effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970, s. 414-

415). 

 

Den medelstarka formen bygger vidare på den svaga formen av EMH. I denna form 

testas ifall aktiepriset återspeglar all publik information och hur snabbt detta sker. Fama 

sammanfattar att studier visar på att historiska priser och publik information integreras 

omedelbart i aktiekurser vilket ytterligare stärker Famas hypotes om marknadens 

effektivitet (Fama, 1970, s. 415).  

 

Den starka formen av tester undersöker hur väl aktiekurserna återspeglar både privat 

och publik information. För att den starka formen ska gälla ska inte insiderhandel ge 

överavkastning jämfört med marknaden. De sammanfattade testerna visar att investerare 

som handlar på insiderinformation kan åstadkomma en överavkastning tack vare sitt 

informationsövertag. Fama menar emellertid att insiders står för en så pass liten del av 

marknaden att de därför kan förbises. Fama fastslår följdaktligen att marknaden är 

effektiv i stark form (Fama, 1970, s. 415-416). 
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3.3.1 Implikationer av EMH för vår studie 
Den medelstarka och starka formen av marknadseffektivitet kommer inte att behandlas 

ytterligare i denna uppsats men det är ändå viktigt att läsaren förstår innebörden av 

begreppen så att förståelsen ökar kring vad som kommer att undersökas. Som tidigare 

nämnts så kommer denna uppsats fokusera på att undersöka svag form av 

marknadseffektivitet vilket innebär att historiska priser kommer att ligga till grund för 

tester. Sammanfattningsvis gör den svaga formen av marknadseffektivitet följande tre 

antaganden för att marknaden ska kunna anses vara effektiv: 

 

Antagande 1: Marknaden karaktäriseras av en stor mängd rationella investerare som 

agerar på minsta informationsövertag för att tjäna pengar. 

 

Antagande 2: Investerare kan ej skapa systematisk riskjusterad överavkastning jämfört 

med ett slumpmässigt urval av aktier. 

 

Antagande 3: Det finns inget seriellt beroende mellan aktiepriser som kan utnyttjas för 

att skapa överavkastning.  

 

Det är viktigt att läsaren förstår att EMH står och faller med dessa tre antaganden. 

Denna uppsats kommer att fokusera på antagande 1 och 2. Om vi kan visa att antagande 

2 inte gäller under vissa delperioder så har inte marknaden varit effektiv under hela 

perioden. Vi vill sedan hitta förklaringar med hjälp av att ifrågasätta antagande 1. 

Ifrågasättande av antagande 1 görs till stor del av anhängare till ekonomisk 

beteendevetenskap. 

3.3.2 Kritik mot EMH 
Efficient Market Hypothesis (EMH): Past, Present and Future 

I en studie av Yen & Lee (2008) undersöker författarna hur EMH har förändrats över tid 

och hur väl teorin står sig idag. Kortfattat så delas EMH in i olika tidsperioder i artikeln: 

1960-talet, sena 1970-talet till 1990-talet och slutligen hela 1990-talet. Yen och Lee 

börjar med en kort introduktion där de beskriver två huvudsakliga problem som ofta 

uppstår i diskussioner kring EMH: allokeringseffektivitet och informationseffektivitet. 

Vidare väljer de att studera förändringar i EMH med hjälp av aktiekurser av tre 

huvudsakliga anledningar. Den första anledningen är att de äldsta studierna som är 

gjorda på EMH är baserade på aktiedata, därför blir det mest korrekt att utvärdera 

modellen med samma typ av data. Den andra anledningen är att aktiemarknaden i 

många samhällen varit tidigt utvecklad och fortsätter att vara den dominerande 

kapitalmarknaden. Slutligen menar författarna att egenskaperna hos en aktie och dess 

kursrörelse liknar många andra finansiella instrument, därför kan resultaten anses vara 

överförbara på andra instrument (Yen & Lee, 2008, s. 306). Yen & Lee beskriver sin 

målsättning med arbetet till att bland annat undersöka vilka empiriska fynd som gjorts i 

området de senaste 50 åren och på vilka sätt dessa har förändrats (Yen & Lee, 2008, s. 

307). 

 

Yen och Lee börjar sin redogörelse om 60-talet med att presentera resultaten från 

Fama’s studier från 1965 och 1970 (se redogörelsen för EMH i avsnitt 3.3). Förutom 

några få studier som motsatte sig EMH var den allmänna uppfattningen från den här 

perioden att EMH var en accepterad teori applicerbar på marknaden i både svag och 

medelstark form (Yen & Lee, 2008, s. 309). Yen och Lee har fyra invändningar mot 
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EMHs genomslagskraft under den här perioden. Den första invändningen är att när en 

teori blir accepterad i den utsträckning som EMH blev på 60-talet så krävs det desto fler 

studier som motbevisar den för att de ska få slagkraft. Författarna hänvisar till Sweeney 

(1988) som lyckades generera en överavkastning med hjälp av filterregler på samma 

data som använts i en studie av Fama från 1966 (Yen & Lee, 2008, s. 310). Den andra 

invändningen är att det nu i efterhand går att säga att bias existerade i de studier som 

förespråkade EMH vilket resulterade i dess stora genomslagskraft och av denna 

anledning fick studier som motbevisade EMH inte lika stort utrymme (Yen & Lee, 

2008, s. 310). Den tredje invändningen är att tvivelaktiga statistiska metoder användes 

av forskare för att styrka EMH. Författarna hänvisar till en studie av Taylor (1982) som 

visar att random walk motsägs och att trender kan observeras om man använder sig av 

andra statistiska metoder. Slutligen så kan empiriska bevis som ämnat att förkasta EMH 

ha tolkats att styrka EMH istället (Yen & Lee, 2008, s. 310-311). Författarna avslutar 

analysen av 1960-talet med att hävda att bevis mot EMH finns i högre utsträckning än 

vad första anblick säger (Yen & Lee, 2008, s. 311-312). 

 

I slutet av 70-talet och 80-talet kom synen av EMH att förändras. Yen och Lee hänvisar 

till ett flertal utdrag och resultat från studier kring ämnet. Studierna är gjorda av olika 

författare på olika sätt och undersöker olika data. Vissa av resultaten motsäger EMH 

medan andra bekräftar den (Yen & Lee, 2008, s. 313-315). Det är vid den här 

tidpunkten som två läger bildas, anhängarna och motståndarna till EMH. 

 

På 90-talet började skolan om beteendevetenskap växa fram. De Bondt & Thaler (1993) 

var en av de tidiga förespråkare till beteendevetenskap i samband med EMH. De Bondt 

och Thaler menade att investerare inte alltid är rationella i sina investeringsbeslut vilket 

kunde få marknaden att skifta i effektivitet (Yen & Lee, 2008, s. 319-321). Lite 

förenklat menar anhängarna av beteendevetenskap att ineffektivitet är det normala 

tillståndet på marknaden snarare än en anomalitet. Motståndarna till beteendevetenskap, 

med Fama i spetsen, hävdade bl.a. att marknaden underreagerade lika ofta som den 

överreagerade och ansåg därför att marknaden var fortfarande var effektiv (Yen & Lee, 

2008, s. 322-323).  

 

Slutsatsen av artikeln är att diskussionen om EMH har fortsatt in på 2000-talet där både 

motståndare och förespråkare fortsätter att finna bevis för sin syn på teorin. Yen och 

Lee avslutar med att säga att EMH mest troligt kommer att fortsätta spela en stor roll i 

modern finansteori i flera år (Yen & Lee, 2008, s. 325-326). 

3.4 Ekonomisk beteendevetenskap – Kognitiv psykologi 
Ekonomisk beteendevetenskap brukar delas upp i 2 block, kognitiv psykologi och 

“limits to arbitrage”. Kognitiv psykologi, den del som behandlar kognitiva biaser menar 

att människor gör systematiska fel i tankeprocessen innan beslutsfattande. Två vanliga 

systematiska fel som investerare gör är att de överskattar sin egen förmåga (övermod) 

samt lägger förhoppning i att aktier ska nå upp till en tidigare historisk prisnivå 

(förankring), Ritter  (2003). Med “limits to arbitrage” menas att rationella investerare 

inte kommer att kunna utnyttja alla arbitragemöjligheter som finns på marknaden 

(Brealey & Myers, 2011, s. 356). Denna uppsats berör kognitiv psykologi och hur det 

kan förklara irrationalitet hos investerare och lämnar därmed “limits to arbitrage” 

därhän. 
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Inom kognitiv psykologi behandlar kognitiva biaser de psykologiska tankemönster som 

formats av en människas subjektiva världsbild och som sedan leder till systematiska 

tankefel eller irrationalitet. Många av dessa tankemönster finslipas genom ständig 

problemlösning och leder till slut till tumregler eller heuristics, Tversky & Kahneman 

(1974). Dessa tumregler passar bra när ett problem måste lösas snabbt och har 

säkerligen ökat människans chanser till överlevnad under evolutionens gång. När dessa 

tumregler används ur sin kontext så kan problem dock uppstå. Ett bildligt exempel på 

detta beskrivs bäst i följande citat: “The flopping of a fish on dry land may seem strange 

and unproductive, but underwater, the same motions are capable of propelling the fish 

away from its predators” (Lo, 2004, s. 22).  

 

Anhängare av ekonomisk beteendevetenskap använder kognitiva biaser i sina argument 

till varför investerare inte alltid handlar rationellt. Om en investerare använder 

tumregler för problemlösning som inte är anpassade för aktiemarknaden är det lätt att se 

att investeraren ibland kan handla irrationellt. Tumreglerna leder ofta till att investerare 

bara tillfredsställer sina grundläggande behov (satisficing) istället för att optimera sina 

investeringsbeslut, Tversky & Kahneman (1974, refererad i Razek 2011, s. 9). Nedan 

följer en genomgång av de viktigaste tumreglerna inom den ekonomiska 

beteendevetenskapen. 

3.4.1 Heuristics - Tumregler för problemlösning 
Förankring 

Människor tenderar att grunda sina förväntningar om framtiden på historiskt etablerade 

nivåer. Dessa nivåer används som referensram när beräkningar görs och beslut ska tas 

(Tversky & Kahneman, 1974, s. 1128-1129). Resultaten som följer beslutet kommer 

dock att bli missvisande eftersom de baseras på en irrationell referensram. Att fästa sitt 

medvetande vid historiskt etablerade nivåer kallas för förankring. 

 

Vi illustrerar med ett enkelt exempel där du vill köpa en begagnad vara. Det första priset 

som erbjuds blir utgångspunkten/referensramen för resten av förhandlingarna. Om du 

som köpare lyckas förhandla ner priset så kommer du att uppfatta det nya priset som 

billigt i relation till referensramen. Detta trots att det priset kan vara högre än varans 

faktiska värde. För att applicera detta exempel på aktiemarknaden så kan man tänka sig 

att en investerare kan uppfatta en aktie som dyr relativt en tidigare lägre nivå. Aktien 

kan fortfarande vara undervärderad, men eftersom investeraren anser att aktien är för 

dyr så kommer han/hon inte att investera i aktien även fast den troligen är en långsiktig  

vinnare. Det faktum att investerare kan förankra sig vid en tidigare prisnivå visar att 

investerare inte alltid handlar rationellt. Förankringseffekten kan också leda till att en 

investerare håller kvar vid en förlustinvestering längre än vad som är rationellt i 

förhoppning om att ett fallande aktiepris ska nå upp till den tidigare förankringsnivån 

där aktien införskaffades så att en plus-minus-noll affär kan göras. Detta visar på att 

investeraren vill undvika obehaget av att göra en förlustaffär. Att investeraren har en 

starkare vilja av att undvika förlustaffärer än att göra vinstaffärer är ett fenomen som 

kallas loss aversion. 

 

Loss aversion 

Ett av de tydligaste exemplen som illustrerar att investerare inte alltid är rationella i 

tankeprocessen presenterades av Kahneman & Tversky (1979). Kahneman och Tversky 

bad 100 respondenter välja mellan två alternativ. Alternativ ett innebar 80% sannolikhet 
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att få 4000 pund (dåvarande Israelisk valuta) och 20% sannolikhet att få noll pund. 

Alternativ två innebar 100% sannolikhet att får 3000 pund. 80 personer valde alternativ 

två och endast 20 personer valde alternativ ett trots att det förväntade värdet var 200 

pund högre. 3000 pund motsvarade medianinkomsten för en familj under en månad. Det 

finns självklart inget rätt eller fel mellan de två olika alternativen eftersom det ena 

alternativet är riskfritt och det andra innehåller ett riskmoment (Kahneman & Tversky, 

1979, s 268-269).  

 

Då de vred på frågan så att de olika alternativen istället för potentiell/garanterad vinst nu 

istället representerade potentiell/garanterad förlust så ändrades svaren. 92 personer 

skulle välja alternativ ett som innebar en förväntad förlust på 3200 pund. 8 av 

respondenterna skulle välja alternativ två som innebar en garanterad förlust på 3000. 

Även här finns det inget rätt eller fel svar men studien visar att folk förknippar den 

garanterade förlusten som det mer negativa alternativet och gärna tar på sig risk för att 

slippa förlora pengar. Detta är inte konsekvent med deras tidigare tankesätt. Fenomenet 

kallas Loss aversion. Dessa resultat pekar på att investerare inte alltid är rationella 

(Kahneman & Tversky, 1979, s 268-269). Det går däremot att argumentera för att 

resultatet kan bero på hur respondentens nyttofunktion ser ut, d.v.s vad marginalnyttan 

är för ett extra pund och att svaren således inte kan översättas symmetriskt. Men då det 

bara handlar om en medianmånadslön för en familj så bör inte resultaten kunna 

förklaras av en förändrad marginalnytta. 

 

Flockbeteende och trender 

Flockbeteende bygger på att individer impulsivt efterliknar ett beteende som andra 

individer har. Impulsiva handlingar härstammar bland annat i det limbiska systemet och 

i de basala ganglierna som sitter i hjärnan. När vi ställs inför stressade eller känsliga 

situationer reagerar det limbiska systemet betydligt snabbare än neocortex där det 

rationella tänkandet sitter. Tester på godtrogna individer och statistiska tester på 

professionella investerare pekar på att flockbeteende är ett fenomen som existerar 

(Pretcher, 2001, s. 120). Pretcher hävdar att flockbeteende existerar inom finanvärlden i 

sitt påstående: ““Wall Street” certainly shares aspects of a crowd, and there is 

abundant evidence that herding behavior exists among stock market participants.” 

(Pretcher, 2001, s. 121). 

 

Privata investerare som inte kan eller har tid att göra egna aktieanalyser och tolka 

information på ett korrekt sätt kan tänkas följa köp och säljrekommendationer från 

tidningar och personer i sin omgivning utan närmare eftertanke. Ett sådant beteende där 

många investerare följer rekommendationer utan att kritiskt granska dem bör leda till 

trender i marknaden. Detta resonemang bekräftas även i Pretchers studie (Pretcher, 

2001, s. 124). 

 

Eftersom priset ökar när fler investerare köper en aktie så bör efterfrågan minska i takt. 

Men detta är inte vad som sker om flockbeteende existerar på marknaden. I en trend 

kommer fler investerare att lockas till aktien vilket ökar efterfrågan och i sin tur priset. 

Detta fenomen går emot klassisk nationalekonomisk teori där efterfrågan på en vara 

sjunker när priset ökar och vice versa. Eftersom många investerare blint följer 

köprekommendationer så kommer inte utbudet och efterfrågan regleras som det borde 

vilket kan leda till att folk betalar ett högre pris för aktien än dess fundamentala värde. 
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Trender uppkommer genom flockbeteenden hos investerare på marknaden. Kortfattat 

kan en trend sägas vara den riktning som marknaden rör sig mot. Oftast sägs 

marknadstrenden vara uppåtgående, nedåtgående eller konsoliderande, d.v.s. att den rör 

sig i sidled. Att identifiera trender kan vara mycket lönsamt i samband med 

aktieplaceringar. Det motsatta kan gälla om en marknad befinner sig i en nedåtgående 

trend, då kan en investerare välja att blanka aktier alternativt sälja sitt innehav för att 

minimera risken att portföljen utvecklas negativt.  

 

I denna studie definieras en trend på samma sätt som tekniska analytiker i regel 

definierar trender. En uppåtgående trend innehåller en serie av högre toppar och högre 

bottnar på aktiepriskurvan. Det omvända gäller för nedåtgående trender. Eftersom 

studien undersöker hur marknadseffektiviteten förändras över tid så är trender relevanta 

för undersökningen då de kan bidra till att förklara systematiska mönster i 

effektivitetsförändingen.   

 

Övermod 

De flesta bilförare tror att de är bättre på att köra bil än genomsnittet. Samma princip 

gäller när det handlar om investeringar. Att överskatta sin förmåga när det gäller 

investeringar kan ofta leda till en dåligt diversifierad portfölj. Istället investeras en stor 

andel av portföljen  i någonting bekant som investeraren tror starkt på (Brealey et al., 

2011, s. 355). En person som lider av övermod tenderar även att överskatta 

sannolikheten för att en händelse ska inträffa vilket kan vara ödesdigert när det handlar 

om investeringar, Mahajan (1992, refererad i Razek 2011, s. 11). 

 

Barber och Odean (2001) stöter på samma fenomen. De kommer fram till att investerare 

sällan är rationella utan lider av övermod. Deras studie visar även att män i större 

utsträckning lider av övermod än kvinnor, speciellt inom finansyrken. Männen 

investerar oftare än kvinnorna, men det är kvinnorna som genererar den högre 

avkastningen (Barber & Odean, 2001, s. 288-289). 

3.4.2 Kritik mot ekonomisk beteendevetenskap 

Det finns många kritiker som menar att ekonomisk beteendevetenskap är ett område 

som tappat sin trovärdighet på senare tid. Istället för att basera teorin på fakta så baseras 

den på neurovetenskap, experiment, människors psykologi och beslutsfattande (Razek, 

2011, s. 15). Det stora genomslaget som ekonomisk beteendevetenskap har fått har 

attraherat kritiker som försökt motbevisa teorin på olika sätt. Gemensamt bland 

kritikerna är att de menar att ekonomisk beteendevetenskap inte har något eget 

dominerande synsätt, utan istället lånar komponenter från andra teorier för att formulera 

den egna teorin. Flera kritiker påstår att om ett område ska få kallas vetenskap så måste 

uttalanden och hypoteser kunna ställas, vilket de anser vara omöjligt då ekonomisk 

beteendevetenskap saknar ett dominerande synsätt.  

 

Eftersom ekonomisk beteendevetenskap hämtar teorier och synsätt från olika områden 

så anser kritikerna att två problem uppstår. Det första är att det saknas en tydlig stuktur 

vilket leder till dålig  kontinuitet och logik när teorin beskrivs. Det andra är att sökandet 

av information som teorierna baseras på blir lidande i och med den dåliga strukturen. 

Olsen menar dock att teorin fortfarande är i ett tidigt stadie av utvecklingsfasen precis 

som många andra stora teorier en gång varit (Olsen, 2001, s. 157). 
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3.5 Föränderlig marknadseffektivitet 
Tidigare studier pekar på att marknader oftast går i perioder av effektivitet till perioder 

av ineffektivitet där en systematisk överavkastning går att erhålla (Self & Mathur, 2006, 

s. 3154). I en litteraturgenomgång av Lim & Brooks (2011) argumenterar författarna för 

att bl.a. marknadsimperfektioner och noise trading kan leda till att marknaden avviker 

från sin effektivitet på mikro-nivå. Med noise trading menas att en investerare  gör 

aktieinvesteringar som inte baseras på fundamentala data och ofta investerar vid fel 

tidpunkt. På makro-nivå är det kontinuerlig utveckling inom teknologi, regelverk och 

förändringar inom stora institutioner som bidrar till avviker från marknadseffektivitet 

(Lim & Brooks, 2006, s. 71). Det är med dessa argument som AMH har vuxit fram.  

3.5.1 Adaptiva marknadshypotesen 
AMH grundades av Andrew Lo som i den första versionen från 2004 menar att 

investerarens rationalitet länge har varit en central del i diskussionen om effektiva 

marknader och att värdefull information kan erhållas från ett evolutionärt alternativ till 

marknadseffektivitet (Lo, 2004, s. 21). Genom att kombinera de beteendevetenskapliga 

begreppen ”satisficing” och rationalitet så menar Lo att det beteendevetenskapliga 

tankesättet är väldigt likt det evolutionära där individer anpassar sig och lär sig av 

tidigare erfarenheter (Lo, 2004, s. 22-23). Med ”satisficing” menas att en individ istället 

för att optimera varje val bara gör det som är nödvändigt för att uppnå en viss nivå av 

tillfredställelse. 

 

Dessutom presenterar teorin tre praktiska implikationer för kapitalförvaltning. Den 

första säger att riskpremien, den extra premie som en investerare erhåller för att ta på sig 

mer risk, kommer att variera över tid beroende på hur marknaden och dess aktörer ser ut 

för tillfället. Den andra implikationen säger att arbitragemöjligheter kommer att uppstå 

på marknaden med jämna mellanrum. Att arbitragemöjligheter uppstår till följd av 

förändringar på marknaden är någonting som även Grossman och Stiglitz (1980) 

beskrev i början av 80-talet. De argumenterade att det måste finnas tillfällen då det går 

att skapa överavkastning för att kompensera investerarna för transaktionskostnader samt 

för all den tid det tar att söka information (Grossman & Stiglitz, 1980, s 1-2). Den tredje 

implikationen är att finansiella instrument periodvis kommer att prestera både bra och 

dåligt. 

 

Slutsatsen av Lo (2004) är: Individer agerar efter eget intresse. Individer gör misstag. 

Individer lär sig och anpassar sig. Konkurrens leder till adaption och nyskapande. 

Naturligt urval formar marknadens system. Samt att evolutionen bestämmer hur 

marknaden utvecklas. Vid denna tidpunkt påpekade Lo att AMH fortfarande var i 

utvecklingsfasen och att mer omfattande forskning krävdes för att teorin skulle kunna 

anses som mer än ett komplement till EMH. 

3.5.2 AMH från 2012 
Först 2012 ansåg Lo att hans studier kunde klassas som en ny teori inom 

ekonomivärlden. I studien “Adaptive markets and the new world order” hävdar Lo att 

teorin först nu är så pass utforskad att den kan användas för att förklara sambandet 

mellan EMH och beteendevetenskap. Lo påpekar även att han anser att EMH inte är 

felaktig utan snarare ofullständig (Lo, 2012, s. 18). Lo menar att marknader ofta präglas 

av ett rationellt beteende hos investerare men att de periodvis blir irrationella till följd 

av förutsägbara anledningar. Genom att se på marknader och institutioner från ett 
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evolutionärt biologiskt synsätt istället för som ett fysiskt system med fundamentala 

sanningar så menar Lo att vi kan erhålla en djupare förståelse för hur marknader 

fungerar och således förbereda oss bättre för dess krisperioder. (Lo, 2012, s. 18). 

 

Sanningar för traditionella investeringsbeslut 

Lo börjar sitt resonemang för den nya versionen av AMH med att presentera fem 

generella sanningar för traditionella investeringsbeslut. S1: Det finns ett positivt 

förhållande mellan risk och avkastning där högre risk genererar en högre förväntad 

avkastning. S2: Förhållandet antas vara linjärt samt risken mäts med Beta och 

riskjusterad överavkastning med Alpha. S3: Långsiktiga passiva investeringar i väl 

diversifierade portföljer kan skapa en attraktiv avkastning. S4: Strategisk placering av 

tillgångar beroende på risktolerans och långsiktiga målsättningar är de viktigaste 

beslutet för investeraren. S5: Alla investerare bör skapa en långsiktig portfölj.  

 

Antaganden för risk och förväntad avkastning 

För att förhållandet mellan risk och förväntad avkastning ska gälla presenteras sex 

antaganden. A1: Ett linjärt förhållande antas. A2: Förhållandet är konstant, oberoende 

av tid och omständigheter. A3: Förhållandets parametrar kan uppskattas på ett exakt 

sätt. A4: Investerare antas ha rationella förväntningar. A5: Aktieavkastningen är 

konstant, den gemensamma avvikelsen är konstant. A6: Marknader är effektiva. 

 

Lo menar att dessa antaganden inte måste stämma till fullo och att små avvikelser kan 

förbises. Lo hävdar att dessa antaganden mycket väl kan ha fungerat under 1940-2000-

talet då marknaderna var relativt stabila, men att de nu bör ifrågasättas. Lo visar att 

USAs aktiemarknad har varit en pålitlig källa för investeringar under perioden 1940-

2000 (Lo, 2012, s. 19-20). Självklart finns det perioder med stora nedgångar, men Lo 

visar att investeringar på tio till tjugo års sikt skulle generera ungefär samma avkastning 

och volatilitet oavsett när investeringen hade skett under perioden. Resultaten går hand i 

hand med sanningarna och de antaganden som Lo har presenterat ovan. Problemet är att 

dessa antaganden inte stämmer lika bra efter år 2000. Detta är något som inte är en 

slump enligt Lo utan något som kan förklaras av förändrad marknadsdynamik. 

 

 
Figur 1. Omarbetad bild som illustrerar volatiliteten över tid (Lo, 2012, s. 20). 
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Den första förklaringen till förändrad marknadsdynamik som Lo presenterar är den 

ökade volatiliteten under 2000-talet. Figur 1. visar volatiliteten sedan 1926. I bilden kan 

vi se att volatiliteten ökade kraftigt efter krisen 1929. Perioden efter krisen fram till 

början av 2000-talet präglades av lägre volatilitet. Den högsta volatiliteten uppmättes 

under 2008 då investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs. Förutom den höga 

volatiliteten så har även handelsvolymen, börsvärdet och antalet värdepapper varit 

högre under 2000-talet än tidigare år (Lo, 2012, s. 4). Lo fortsätter sin argumentation 

med att den kraftiga befolkningsökningen som pågått de senaste hundra åren har 

bidragit till att marknaden ökat i omfattning vilket kommer att försvåra 

för  transaktioner mellan olika parter (Lo, 2012, s. 20). Den teknologiska utvecklingen 

sägs vara den största bakomliggande faktorn till befolkningsökningen. Den teknologiska 

utvecklingen har även lett till flera oönskade effekter t.ex. att marknaderna blivit alltför 

integrerade och vilket leder till att kriser och problem sprids snabbare mellan marknader 

(Lo, 2012, s. 21-22).  Den ökade volatiliteten, befolkningsmängden och teknologiska 

utvecklingen indikerar tydligt på förändrad marknadsdynamik och är enligt Lo de 

största anledningarna till varför de grundläggande antaganden A1-A6 inte längre kan 

sägas gälla. I och med detta kommer Lo med fem praktiska implikationer med den 

uppdaterade versionen av AMH: 

 

Implikation 1: Avvägningen mellan risk och avkastning förändras över tid 

Den kanske viktigaste implikationen inom AMH är konceptet att avvägningen mellan 

risk och avkastning förändras över tid beroende på hur populationen på marknaden samt 

marknadsförhållandena ser ut. I perioder då marknaden är i obalans kommer investerare 

att minska innehavet av riskfyllda tillgångar för att istället investera i säkrare tillgångar. 

Detta kommer resultera i att den genomsnittliga avkastningen kommer att minska på de 

riskfyllda tillgångarna och öka på tillgångarna som har mindre risk  (Lo, 2012, s. 24-

25).  

 

Implikation 2: Marknadseffektiviteten är inte konstant, utan förändras kontinuerligt 

Lo menar att marknadseffektivitet inte är ett konstant begrepp, utan att graden av 

effektivitet förändras beroende på hur marknadssammansättningen ser ut och beroende 

av hur många investerare som fattar aktiva investeringsbeslut. Därför bör marknadens 

sammansättning och hur väl aktörerna på den har de anpassat sig till dess klimat tas med 

i beaktning (Lo, 2012, s. 25-26). En ny marknad anses ofta vara mindre effektiv jämfört 

med en etablerad marknad. Men även på en äldre handelsplats kan förändringar ske som 

t.ex. att investerare byts ut eller att handelsmiljön förändras vilket kan leda till att 

ineffektivitet uppstår. Med det sagt menar Lo att de antaganden som vi tidigare nämnt 

inte ska anses vara rätt eller fel, utan istället var mer eller mindre korrekta beroende på 

vilken grad av effektivitet som marknaden har (Lo, 2012, s. 25-26). 

 

Implikation 3: Investeringsbeslut måste formuleras med implikation 1 och 2 i åtanke 

Med implikation 1 och 2 i åtanke så säger implikation 3 att investeringsbeslut bör 

formas efter hur marknadsklimatet ser ut och hur det förväntas att se ut i framtiden. Med 

det sagt kan vissa traditionella investeringsbeslut och antaganden fungera väl under 

vissa tider, och sämre i andra tider. Ett bra exempel på detta är konceptet diversifiering. 

Förr var det oftast tillräckligt att sprida en portföljs placeringar inom ett index, men på 

senare tid har många tillgångar uppvisat högre korrelation med varandra vilket leder till 

en betydligt lägre diversiferingsseffekt. Lo menar att grundtanken bakom diversifiering 
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är god, men att diversifiering bör göras mera omfattande med flera olika marknader i 

portföljen (Lo, 2012, s. 26). 

 

Implikation 4: AMH behandlar förändring av Alpha 

Alpha är ett mått som mäter hur mycket riskjusterad överavkastning en portfölj 

genererar i relation till ett jämförelseindex. Den fjärde implikationen behandlar hur 

Alpha förändras. Under traditionella antaganden vid investeringar antas Alpha alltid 

vara noll. Under AMH så kan Alpha förändras över tid och gå från positivt till negativt 

och hamna i en jämviktsnivå där risken är hög att antalet investerare som är villiga att 

investera i en fond eller portfölj minskar (Lo, 2012, s. 26-27). 

 

Implikation 5: AMH skiljer sig från den traditionella investeringsparadigmen 

Under normala marknadsförhållanden menar Lo att en vanlig 60/40 

aktie/obligationsportfölj kan vara ett bra alternativ för investerare. Men om riskpremien 

varierar över tid och standardavvikelsen är volatil så blir detta sätt att uttrycka en 

investeringsstrategi på missvisande. Investerare är i regel mer intresserade av att veta 

vad deras tillgångar har för risk snarare än fördelning av innehavet. Implikationen blir 

därför att en investering bör uttryckas i mängd av exponering mot risk istället för 

fördelningar som t.ex. 60/40 aktie/obligation. Om en investerare accepterar 10% 

volatilitet i sitt innehav så kan det användas som utgångspunkt när portföljen utformas. 

Eftersom volatiliteten och korrelationen mellan olika tillgångar varierar över tid så 

kommer portföljen att behöva ombalanseras över tid för att behålla den önskade 

volatiliteten (Lo, 2012, s. 27).  

 

Dessa fem implikationer ovan visar att AMH tar hänsyn till fler variabler än de fem 

sanningarna för traditionella investeringsbeslut som presenterades tidigare. Lo menar 

dock att de problem som kan följa med större komplexitet i och med AMH inte utgör 

några direkta hinder eftersom den teknologiska utvecklingen inom ekonomin 

kombinerat med bättre utbildade investerare kommer att underlätta för 

marknadsanalyser. Lo menar ändå att marknaden ökar i komplexitet, någonting som han 

inte enbart tror beror på den senaste finansiella krisen utan snarare utvidgningen hos den 

globala ekonomin (Lo, 2012, s. 27). 

 

Slutsatsen av studien från 2012 är att traditionella investeringsstrategier fungerar under 

normala marknadsförhållanden och att EMH är en bra approximation på verkligheten. 

När förhållandena förändras och blir mer oförutsägbara så tappar EMH i relevans och 

AMH fungerar bättre som modell. Lo är tydlig med att påpeka att forskningen kring 

AMH befinner sig i ett tidigt stadie, men att mer bevis som stödjer teorin framställs 

efterhand då vi lär oss mer om beteendevetenskap och finansiella marknader (Lo, 2012, 

s. 28). 

3.5.3 Implikationer av AMH för vår studie 
Hur kommer denna studie att använda sig utav AMH? Implikation 1 säger att 

avvägningen mellan risk och förväntad avkastning förändras över tid vilket även stärks 

av Hammami (2013) som säger att riskpremien är lägre i positivt marknadsklimat. Av 

denna anledning är det intressant att se om det finns skillnader i marknadseffektivitet 

mellan olika typer av marknadsklimat. 

 

Implikation 4 säger att Alpha förändras över tid. Detta knyts ihop med det faktum att 
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Alpha kan sägas vara ett mått på nivån av marknadseffektivitet eftersom riskjusterad 

överavkastning inte ska gå att erhålla på en effektiv marknad, se antagande 2 i avsnitt 

3.3.1. Om Alpha har förändrats över tid så görs alltså antagandet att 

marknadseffektiviteten också har förändrats över tid vilket är precis vad implikation 2 

säger. Därför fokuserar denna uppsats på att bygga en modell som kan mäta Alpha på 

ett tillförlitligt sätt. Detta för oss vidare till momentumstrategin och relativ styrka. 

3.5.4 Resultat från annan forskning på föränderlig marknadseffektivitet 
Neely et al. (2009) undersöker sambandet mellan teknisk analys och 

marknadseffektivitet på valutabörsen. I studien diskuteras indikatorer för teknisk analys 

där indikatorn som kallas för glidande medelvärde tar störst fokus. Glidande 

medelvärde är en allmänt vedertagen metod för att undersöka marknadseffektivitet och 

är en så kallad trendföljande indikator. Indikatorn används inte primärt för att fastställa 

åt vilket håll prisutvecklingen kommer att ske utan snarare för att illustrera åt vilket håll 

den rådande marknadstrenden pekar. Beräkningarna sker med en specificerad 

tidsfördröjning då indikatorn är baserad på historisk data. Ett glidande medelvärde slätar 

ut priserna och volatiliteten vilket gör att trenden är lättare att utläsa. I Figur 2. visas två 

olika glidande medelvärden baserade på 50 och 150 dagars historisk data. Då linjerna 

pekar uppåt säger strategin att marknaden är i en uppåttrend. När den snabbare 50-

dagarslinjen korsar den långsammare 150-dagarslinjen underifrån så genereras en 

köpsignal. När den snabbare linjen korsar den långsammare uppifrån så genereras en 

säljsignal. Logiken bakom detta är att den snabbare linjen tidigt avslöjar ett trendskifte 

och det är denna trend som investeraren försöker fånga med strategin. 

 

 
Figur 2. Illustration av glidande medelvärden på Dow Jones-30. Den röda linjen har 

inställningen 150 dagar och den blå linjen 50 dagar (FreeStockCharts, 2013). 

 

Studien baserades på daglig växelkurs från Federal Reserve och räntor från Bank of 

International Settlements. Nio olika valutor användes och jämfördes alla mot den 

Amerikanska dollarn. Undersökningsperioden var mellan 1973 - 2005 (Neely et al., 

2009, s. 473). Författarna fann att överavkastning var möjlig på 1970 och 1980-talet och 

att dessa resultat inte berodde på selektionsbias. Denna överavkastning var inte längre 

möjlig att erhålla efter 80-talet. Resultaten av studien motsäger EMH men är förenlig 

med AMH  (Neely et al., 2009, s. 467). Författarna menar att deras resultat går hand i 

hand med tankesättet att marknader anpassar sig till den evolutionära utvecklingen. 
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3.6 Momentumstrategin och relativ styrka 
Relativ styrka syftar på att aktier som har utvecklats bäst relativt andra aktier under en 

förutbestämd tidsperiod antas prestera bättre avkastning även i framtiden. Relativ styrka 

bygger på konceptet att aktiemarknaden över- och underreagerar när ny information blir 

tillgänglig. Om marknaden höjer priset för mycket vid positiv information eller sänker 

det för mycket vid negativ information så sägs marknaden överreagera. Motsatsen, 

underreaktion,  uppkommer då aktien rör sig långsamt mot en jämvikt efter att ny 

information har blivit publik. Enligt EMH så ska aktiepriser hamna vid ett jämviktpris 

direkt ny information blir tillgänglig. Men om en överreaktion eller underreaktion sker 

så anpassas priserna till jämvikt först efter ett tag vilket i så fall kan utnyttjas med hjälp 

av relativ styrka. Konceptet går hand i hand med ekonomisk beteendevetenskap som 

presenterats ovan. För att över- och underreaktioner ska uppstå krävs det att 

marknadsaktörer agerar irrationellt (Richie & Madura, 2006, s. 2). 

 

Ett annat argument till att relativ styrka fungerar lånas från boken Framgångsrik 

Aktiehandel, Torssell et al. (2011). Där beskriver författarna att en minoritet av aktierna 

står för en majoritet av den totala avkastningen på börsen varje år (Torssell et al., 2011, 

s. 145-147). Detta bekräftas även i Blackstar Funds (2008) där vi kan se att 20% av 

aktierna avkastat 300% eller mer  mellan 1983 och 2006 medan ca 5% av aktierna 

avkastat 500% eller mer under samma tidsperiod. Tanken är då att investera i de aktier 

som förmodas prestera bäst över hela året. Logiken är att de aktier som presterat bäst i 

slutet av året även bör prestera bäst relativt andra aktier under årets gång. 

 

Robert A Levy (1967) författade en av de tidiga studierna som indikerar att 

överavkastning på börsen är möjligt genom att investera i historiskt starka aktier. Denna 

strategi som använder sig av aktiers relativa styrka, kallas för momentum. Levy 

beräknade varje vecka utvecklingen för aktier i ett urval på 200 aktier 26 veckor bakåt i 

tiden under en tidsperiod på fem år. Dessa gav han en inbördes ranking beroende på hur 

de presterat. Avkastningen hos en portfölj av den bäst presterande decilen av aktier 

jämfördes sedan mot buy-and-hold på urvalet av 200 aktier under 26 veckor framåt i 

tiden. De bäst presterande decilen av aktierna som skapade vinnarportföljen avkastade i 

snitt 9.6% över den kommande 26-veckorsperioden. Levy visade även att en portfölj på 

den sämst presterande decilen av aktierna i snitt avkastade 2.9% över den kommande 

26-veckorsperioden. Detta kan jämföras med buy-and-hold på samma urval som 

avkastade 6.2% i snitt på den kommande 26-veckorsperioden (Levy & Ra, 1967, s. 

601). 

 

Levy kunde däremot inte visa att vinnarportföljen med den bäst presterande decilen av 

aktierna uppvisade lägre risk än buy-and-holdstrategin. Detta innebär att den extra 

avkastning som vinnarportföljen uppvisade även medförde extra risk som investeraren 

måste ta på sig. Av denna anledning kunde inte Levy’s strategi sägas motbevisa teorin 

om EMH och random walk. 

 

Jensen & Benington kritiserade Levy’s studie för att lida av en mild form av 

selektionsbias då han skapat sina regler för strategin på samma urval som han valt att 

undersöka strategin på. Som svar på kritiken så testade Levy samma strategi på ett annat 

urval av aktier och denna gång presterade vinnarportföljen 14.5% i snitt över den 

kommande 26-veckorsperioden. Detta resultat jämförde han med indexet S&P 500 som 

avkastade 4.9% i snitt över samma period. När Levy justerade vinnarportföljens risk 
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(och därmed också avkastning) till samma risknivå som S&P500 så avkastade 

vinnarportföljen ungefär 7.5% i snitt under 26-veckorsperioden. Nu kritiserades Levy 

för att han denna gång valt att  jämföra vinnarportföljens avkastning med S&P500 

istället för buy-and-holdstrategin på samma population av aktier (Jensen & Benington, 

1970, s. 470). 

 

Jegadeesh och Titman (1993) undersökte om överavkastning gick att erhålla med hjälp 

av momentumstrategin. De var också intresserade av att undersöka vilka bakomliggande 

faktorer som kunde sägas vara orsak till att strategin fungerade. De byggde upp 

modellen lite annorlunda jämfört med Levy, men grunderna i strategin är densamma. 

Investera i en portfölj av aktier som varit historiskt starka över en tidsperiod J och 

behåll dem över en tidsperiod K. Både J och K varierar från 1-4 kvartal och resulterar 

därför i 16 olika strategier. Jegadeesh och Titman undersökte även om det gick att 

erhålla överavkastning genom att sälja, s.k. blankning, av en portfölj av historiskt svaga 

aktier på samma sätt  (Jegadeesh & Titman, 1993, s. 65). Även en tredje portfölj 

skapades genom en kombination av att köpa de historiskt starka och blanka de historiskt 

svaga aktierna. 

 

Jegadeesh och Titman sammanfattade i studien att deras strategi där J=2 kvartal och 

K=2 kvartal och där de köper historiskt starka aktier överavkastade 12.01% per år i 

snitt. Detta motsvarar en månadsavkastning på 1.74% och en årlig effektiv avkastning 

på 23.0% innan skatt i snitt över 24-årsperioden. Resultatet för denna strategi är 

representativt för alla strategier i studien. De visar även att överavkastningen inte kan 

sägas bero på att investeraren tar på sig extra systematisk risk. Undersökningsperioden 

var mellan 1965 och 1989 Överavkastningen som skapades under det första av tre års 

innehav försvann dock under de följande två åren (Jegadeesh, 1993, s. 65). Detta kan 

bero på att den effekt som fås genom fenomenet av över- och underreaktion har 

försvunnit i och med att aktiepriset har hamnat i jämvikt. Jegadeesh och Titman har i en 

senare studie testat att modifiera modellen samt data från deras första studie för att 

undersöka ifall studien lider av ”data-snooping”. Med ”snooping” bias menas att 

statistik använts på ett missvisande sätt. Forskaren söker efter data som kan generera de 

resultat som eftersöks (Brealey et al., 2011, s. 914). Undersökningen gjordes på data 

från 2000-talet och visade än en gång att överavkastning med hjälp av momentum är 

möjlig (Jegadeesh, 2001, s. 699). 

 

I denna uppsats kommer momentum och relativ styrka att utgöra  grunden i den modell 

som ska förklara hur graden av marknadseffektivitet förändras över tid. I tidigare studier 

på momentum har även blankning av historiskt svaga aktier varit en del av strategin. 

Blankning kommer inte att tillåtas i vår konstruerade modell. Den riskjusterade 

överavkastningen Alpha som modellen producerar blir det mått som används för att 

mäta graden av marknadseffektivitet. För att kunna beräkna Alpha så behöver modellen 

veta vilken portfölj som ska användas som jämförande buy-and-hold-strategi. 

3.7 Buy-and-hold - Jämförande portfölj 
Buy-and-hold är en strategi som innebär att aktier investeras långsiktigt. Tanken med 

strategin är att det inte går att tajma fördelaktigt inträde/utträde på aktiemarknaden 

genom aktiva och kortsiktiga investeringar. Därför bör alla andra strategier än buy-and-

hold producera sämre förväntad avkastning med tanke på transaktionskostnader och att 

investeraren inte har sina pengar på aktiemarknaden under vissa perioder. I tidigare 
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studier på strategier för aktiehandel, exempelvis Jensen & Bennington (1970), jämförs 

ofta resultatet av dessa mot avkastningen av buy-and-hold på samma population. Detta 

innebär alltså att den jämförande portföljen investerar långsiktigt i alla aktier som ingår 

i populationen från vilket urvalet har gjorts. Ifall strategin producerar bättre riskjusterad 

avkastning än buy-and-hold så får strategin ett positivt Alpha och avviker således från 

marknadseffektivitet. 

 

I modellen som konstrueras i denna uppsats kommer den jämförande buy-and-

holdportföljen att utgöras av motsvarande index för populationen. För undersökningarna 

på Nasdaq OMX Nordic Large Cap så kommer således Large Cap-indexet att användas 

som jämförande portfölj. Det är alltså mot denna portfölj som modellen skall justera 

strategiportföljens risk för att strategiportföljens avkastning skall kunna jämföras med 

buy-and-hold-avkastningen. Hur går man då tillväga för att justera risken hos en 

portfölj? Detta kan göras med Modigliani Risk-Adjusted Performance.   

3.8 Modigliani Risk-Adjusted Performance  - Hur mäts Alpha? 
Om två portföljer har samma risk men olika avkastning så kommer den rationella 

investeraren att välja portföljen med högst avkastning. Om avkastningen är densamma 

men risken skiljer sig så kommer samma investerare att välja den portfölj som har lägst 

risk. Problemet blir att rangordna två portföljer där både avkastning och risk skiljer sig.  

 

Tidigare prestandamätningar för portföljer och fonder har ofta fokuserat på att enbart 

undersöka den totala avkastningen på tillgången relativt ett jämförande index utan att ta 

hänsyn till tillgångens standardavvikelse, d.v.s det traditionella måttet på risk 

(Modigliani & Modigliani, 1997, s. 45). Detta är ologiskt då en investerare kan sätta 

hävstång på en tillgång för att få en högre/lägre avkastning och proportionerligt 

högre/lägre standardavvikelse och på så sätt prestera bättre än det jämförande indexet 

om prestandan bara mäts i avkastning. Med hävstång på en investering menas att man 

ändrar belåningsgraden på en portfölj med en riskfri ränta. För att en rationell 

investerare ska kunna göra ett nyttomaximerande val mellan två portföljer så behöver 

denne således information om både portföljens avkastning och standardavvikelse. 

3.8.1 Genomgång av RAP modellen 
Den tidigare Nobelpristagaren Franco Modigliani utformade Risk-Adjusted 

Performance (RAP) för att enkelt kunna mäta prestandan hos en portfölj relativt ett 

jämförande index (Modigliani & Modigliani, 1997, s. 46). En förklaring till modellen 

fås genom att studera Figur 3 som visar relationen mellan standardavvikelse  på x-axeln 

och avkastning r på y-axeln hos en given portfölj. I figuren ser vi fyra olika portföljer 

som representeras av punkterna   ,   ,    och den jämförande indexportföljen   . Alla 

dessa portföljer har olika avkastning och standardavvikelse. Hur avgör man då vilken av 

dessa portföljer som presterar bäst? 
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Figur 3. Omarbetad bilden av Modigliani´s RAP: Total and risk-adjusted return 

(Modigliani & Modigliani, 1997, s. 49). 

. 

Tabell 1. Bildförklaring till Figur 3. 

y-axeln: r      = avkastning 

x-axeln: 

σ    

= standardavvikelse / risk 
p0 = portfölj med 100% investerat i riskfria räntan rf med 0 risk 

p1 = portfölj 1 med avkastning rp1 och risk p1 

p2 = portfölj 2 med avkastning rp2 och risk p2 

pM = marknadsportfölj med avkastning rpM och risk pM 

RAP(p1)    = riskjusterad avkastning för p1 

RAP(p2)    = riskjusterad avkastning för p2 

RAP(pM)    = riskjusterad avkastning för pM 

Lp1 = hävstångslinje för p1 

Lp2 = hävstångslinje för p2 

LpM = hävstångslinje för pM, även kallad CAPM-linjen 

 

Portföljen    har högst avkastning men även högst standardavvikelse. Av denna 

anledning kan inga generella slutsatser dras om prestandan eftersom investerarna har 

olika riskaptit. Genom att sätta en hävstång på t.ex. portföljen   , där en arbiträr vikt 

       investeras i    samtidigt som    investeras i den riskfria räntan rf så erhålls 

ett linjärt förhållande mellan rf och   . Således kan nya portföljer skapas längs den räta 

linjen    . Om en portfölj   
  skapas längs denna linje där vikten    väljs så att 
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portföljen   
  får standardavvikelsen     och avkastningen         så ser vi att   

  och 

   har samma standardavvikelse men olika avkastning. 

 

För att beräkna den vikt    som behövs för att vikta om en portfölj    till samma 

standardavvikelse som portföljen    har så används linjär interpolation: 
 

                   (1) 

 

Vilket ger att: 

 

   
   

   
        (2) 

 

Genom vikten    kan avkastningen på den omviktade portföljen beräknas: 
 

                               (3) 

 

Vilket ger att: 

 

                             (4) 

 

Vikten    blir positiv eller negativ beroende på om portföljen    ska viktas upp eller 

ned till den jämförande portföljen   . En negativ vikt innebär att pengar lånas ut medan 

en positiv vikt innebär att pengar lånas till den riskfria räntan rf. När portföljen    har 

samma standardavvikelse som    så kommer den rationella investeraren att välja den 

portfölj av dessa två som har högst avkastning. Det är på detta sätt som RAP används 

för att avgöra prestandan mellan olika portföljer. Den nya avkastningen hos de 

omviktade portföljerna kallas för RAP-värdet och portföljerna rangordnas efter denna 

siffra. Skillnaden mellan en omviktad portföljs RAP-värde och den jämförande 

indexportföljens avkastning kallas för Alpha. Ju högre Alpha en portfölj har, desto 

högre är dess riskjusterade överavkastning och desto mer sägs marknaden avvika från 

effektivitet. 

3.8.2 Andra sätt att mäta risk 
Value at Risk (VaR) är, till skillnad från standardavvikelsen, ett mått på risk som endast 

tar volatiliteten på nedsidan av en investering i beaktning. Ovansidan är egentligen inte 

relevant för en investerare när det gäller risk eftersom den representerar vinster. VaR tar 

tidsaspekt, konfidensnivå och maximal förlust i beaktning och kan exempelvis svara på 

frågan, “Vad är den värsta förlusten jag kan göra på månadsbasis med 95% säkerhet?” 

Det finns tre olika sätt att mäta VaR: historisk, varians-kovarians och Monte Carlo-

simulering. Monte Carlo-simulering kommer inte att diskuteras vidare på grund av dess 

komplexitet. 

 

Den historiska metoden utgår från historiska avkastningar, rangordnar dem i stigande 

ordning och presenterar sedan det X% sämsta värdet baserat på en konfidensnivå, ofta 

genom interpolering då konfidensnivån inte alltid sammanfaller med ett exakt värde. 

Varians-kovariansmetoden antar att aktieavkastningen är normalfördelad med en 

förväntad avkastning och standardavvikelse. Varians-kovariansmetoden har tydliga 

likheter med vanlig standardavvikelse och berättar egentligen vilket det X% sämsta 
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värdet är baserat på standardavvikelsen. Skillnaden ligger snarast i hur informationen 

presenteras för investeraren där t.ex. en standardavvikelse på 20% säger mindre än att 

investeringen har 5% chans att minska 30% i värde. 

 

RAP-modellen är kompatibel med många olika mått på risk (Modigliani & Modigliani, 

1997, s. 48). Vi valde att använda oss av standardavikelsen som mått på risk. Även om 

investeraren bara är intresserad av nedsidan av risken på en investering så argumenterar 

vi för att historisk VaR passar dåligt i vår modell eftersom varje fönster bara innehåller 

64 datapunkter. Den historiska modellen skulle behöva använda sig av interpolering för 

att t.ex. hitta den 5% sämsta värsta förlusten vilket skulle göra modellen mer komplex. 

Varians-kovariansmetoden berättar ungefär samma sak som standardavvikelsen och 

valet föll därför på den senare för att göra modellen så enkel som möjligt. 
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4 PRAKTISK METOD 

 

I detta kapitel redogörs för studiens praktiska tillvägagångssätt och hur 

frågeställningen kommer att besvaras. Uppsatsen baseras på en kvantitativ studie på 

historiska aktiekurser och kommer i första hand att använda statistiska tester för att 

generera resultat. Först kommer en kort beskrivning och diskussion kring studiens 

genomförande. Därefter följer hypotesuppställning, metodkritik  och slutligen studiens 

tillförlitlighet som behandlar validitet, generaliserbarhet och reliabilitet. 

4.1 Studiens genomförande 
För att lättare uppfylla syftet med studien och besvara problemformuleringen så bryts 

problemet ned i följande två frågeställningar: 

 

Vilka? 

I denna frågeställning förklaras vilken population och period som skall undersökas. 

Frågeställningen besvaras under rubrikerna Population samt Undersökningsperiod och 

indelning av marknadsfaser. 

 

Hur? 

I denna frågeställning förklaras hur populationen skall undersökas. Frågeställningen 

besvaras under rubrikerna Modell, Insamling av data och Bearbetning av data. 

4.1.1 Population 
När en studie upprättas är det viktigt att tidigt bestämma sig för vad eller vem som ska 

undersökas. Arbetet att fastställa detta underlättas om populationen som ska undersökas 

bestäms i ett tidigt skede. Denna studie innehåller fyra populationer. Dessa är de 

naturliga storleksbaserade indelningar i Large-, Mid- och Small Capsegment på Nasdaq 

OMX Nordic samt en fjärde population sammanslaget av de tre segmenten som i denna 

studie kallas All-Share. Varje population består av de aktier som ingår respektive 

segment vid datum för insamling. Detta datum är 2013-05-01. Anledningen till valet av 

de aktier som fanns tillgängliga vid datumet för insamling är för att undvika 

problematiken kring att hitta vilka aktier som tidigare varit börsnoterade och som 

lämnat börsen av olika anledningar, s.k. döda aktier. Då urvalet av aktier till 

strategiportföljen sker genom relativ styrka så kommer endast den bäst presterande 

decilen från populationen att bilda strategiportföljen. Vi argumenterar för att bortfallet 

av aktier sannolikt inte tillhört den bäst presterande decilen av aktier eftersom en av 

anledningarna till att aktier blir döda är att företagen går i konkurs. Med detta sagt tror 

vi inte att bortfallet av de döda aktierna kommer påverka resultatet nämnvärt.  

 

Det slutgiltiga valet att studera Large-, Mid- och Small Cap samt All-Share har varit 

resultatet av en lång beslutsprocess. Grundidén var att undersöka hur 

marknadseffektivitet skiljer sig mellan olika sektorer på Nasdaq OMX Stockholm. 

Sektorer som t.ex. finans-, industri- och hälsovårdssektorn. Ett problem med att 

undersöka sektorer är att bara ett fåtal av sektorerna innehåller tillräckligt många aktier 

för att relativ styrka ska kunna appliceras som strategi. Detta eftersom att strategin 

investerar i den bäst presterande decilen av aktier ur populationen. Vi resonerar för att 

denna decil bör vara minst 5 aktier stor vilket motsvarar en population på minst 50 

aktier. Anledningen till detta är att vi vill uppnå en viss mängd diversifiering av aktier i 
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vår strategiportfölj för att minska standardavvikelsen eftersom detta kommer att få 

direkt effekt på Alphavärdet och studiens resultat.  

 

Att dela upp företagen i sektorer skulle även innebära en stor blandning av storlek hos 

företagen. Tidigare studier har visat på att vissa tekniska handelsstrategier genererar 

högre avkastning på aktier med lågt börsvärde och låg likviditet än på större aktier mer 

högre likviditet, vilket pekar på att även effektiviteten skiljer sig åt mellan storlekarna 

på segmenten (Marshall et al., 2009, s. 1215-1220). Eventuella skillnader mellan 

sektorerna skulle därför kunna bero på vilken volym aktierna handlas i och inte vilken 

specifik sektor aktierna tillhör. Populationsvalet föll således på Large-, Mid- och Small 

Cap på Nasdaq OMX Nordic. Large Cap innefattar 135 aktier, Mid Cap 149 stycken 

och Small Cap 305 stycken. All-sharesegmentet är sammanslaget av de övriga 

segmenten och innehåller således 589 aktier. Av denna anledning uppnås nödvändig 

diversifiering i alla tre strategiportföljer. 

4.1.2 Undersökningsperiod och indelning av marknadsfaser 
Undersökningsperioden är på drygt 10 års historisk data mellan 2002-10-03 och 2013-

05-01. Undersökningen vill fånga en tidsperiod med både uppgång, nedgång och 

konsolidering på marknaden för att få ett brett underlag för diskussion. I Figur 4 kan 

All-Shareindexet över den valda undersökningsperioden beskådas. I början av 2000-

talet drabbades världsekonomin av en stor kris, “IT-bubblan”, som följdes av en djup 

nedgångsfas. Den efterföljande perioden karaktäriseras av en återhämtningsfas samt en 

stadig uppgång fram till mitten av 2007 då världsekonomin drabbades av en ny svår 

kris, finanskrisen. Konsekvenserna av denna kris syns på marknaden som befinner sig i 

en nedåtgående trend till 2009. Efter finanskrisen återhämtar sig marknaden och en 

stark uppåttrend följer till början av 2011. Därefter karaktäriseras marknaden av 

konsolidering. 

 
Figur 4. Bild av OMX Nordic All-Share Index mellan 2003-04-01 och 2013-05-01 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur marknadseffektiviteten förändras över tid. 

I kapitel 3.5.3 förklaras vikten av att kunna dela upp marknaden i tydliga 

marknadsklimat. Många tidigare studier kommer ofta till slutsatsen att marknaden är 

olika effektiv beroende på vilket marknadsklimat som undersöks. Hammami (2013) 

argumenterar för att allmän optimism och kognitiva biaser som övermod gör marknaden 

mer ineffektiv i uppåtgående trender. De kommer även till slutsatsen att 

momentumstrategin fungerar bäst i marknadsklimat där riskpremien är låg, d.v.s. 

uppåtgående trender. Detta går emot Pathirawasam & Kral (2012) och Wang et al. 

(2009) som i sin studie visar att momentumstrategin presterar bäst i nedåtgående 



 

 S i d a |  30 

 

  

trender. Observera att dessa studier också blankar historiskt svaga aktier vilket denna 

studies modell inte gör. Vi menar ändå att det råder delade meningar gällande 

kopplingen mellan momentumstrategins prestanda och marknadsklimatet. Tack vare de 

olika marknadsklimat som innefattas av vår undersökningsperiod får vi en möjlighet att 

se hur pass mycket variation i marknadseffektiviteten som kan förklaras av 

marknadsklimatet.  

 

Med okulärbesiktning ser vi att marknadsklimatet i Figur 4 ändrar karaktär i samband 

med datumen 2007-07-16, 2009-03-10 och 2011-01-19. Därför är det intressant att dela 

in detta index i olika faser beroende på marknadstrenden för att undersöka om det finns 

skillnader i Alpha mellan faserna och segmenten samt hur väl momentum fungerar som 

strategi för aktiehandel. På detta sätt kan vi lägga grund till analys och besvarande av 

studiens problemformulering om hur graden av marknadseffektivitet förändras över tid. 

Undersökningsperioden har därför delats in i fem olika faser, Fas 0 till 4. Fas 0 

motsvarar hela undersökningsperioden. Fas 1 till 4 motsvarar olika marknadsklimat hos 

det breda marknadsindexet. 

4.1.3 Modell 
Modellen är konstruerad för att utvärdera hur graden av marknadseffektivitet förändras 

över tid. Som tidigare nämnt så antas Alphavärdet vara föränderligt över tid under 

AMH. Det är genom Alphavärdet som vi vill mäta graden av marknadseffektivitet och 

hur den förändras. Eftersom Alphavärdet är den riskjusterade överavkastning som en 

portfölj producerar så  beräknas detta med RAP-modellen som tidigare presenterats. Vi 

vill grafiskt illustrera förändringar i Alphavärdet över tid samt utföra statistiska tester 

och därför så behöver vi så många datapunkter som möjligt. Av denna anledning 

konstrueras modellen genom att använda oss av ”rolling window estimation”. ”Rolling 

window estimation” innebär att ett fönster glider genom data, observation för 

observation, där beräkningar sker på data som finns inom fönstret. Eftersom detta sätt 

erhåller väldigt många datapunkter så passar modellen mycket bra till att avgöra hur 

marknadens effektivitet har förändrats över tid i avseende relativ styrka. Å andra sidan 

så gör detta att den praktiska användbarheten blir lidande för den private investeraren 

när det gäller urval av aktier lämpade för investering. 

 

Modellen är uppbyggd i fem steg för varje population. I det första steget beräknas 

historiska 64-dagars avkastningar för alla aktier genom ”rolling window estimation”. I 

det andra steget sorteras dessa avkastningar och skapar grund för det urval som bildar 

strategiportföljerna. I det tredje steget beräknas avkastning och standardavvikelse på 

dagsbasis för varje strategiportfölj på data 64 dagar framåt i tiden. I det fjärde steget 

skapas jämförande indexportföljer under samma tidsperioder som strategiportföljerna. 

Nu beräknas även avkastning och standardavvikelse för dessa indexportföljer. I det 

femte steget beräknas riskjusterad avkastning, RAP, för strategiportföljerna samt 

Alphavärdet som visar på om marknaden har varit effektiv eller ej. Nedan följer en mer 

ingående beskrivning av varje steg i modellen.  

 

Beräkning av historiska avkastningar 

I detta steg beräknas vilken avkastning som aktierna har haft över ett historiskt fönster 

på 64 handelsdagar. Denna beräkning görs dag för dag över hela undersökningsperioden 

med ”rolling window estimation” vilket innebär att fönstret flyttas observation för 

observation genom hela datamängden. Eftersom data sträcker sig från 2002-10-03 och 
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framåt så kommer den första beräkningen, som också ligger till grund för sortering och 

urval, att ske 64 dagar senare. Med denna beräkning ges information om hur mycket 

varje aktie avkastat de senaste 64 handelsdagarna. Den andra beräkningen görs på 

motsvarande sätt nästa dag när fönstret flyttats en observation framåt. På detta sätt görs 

totalt 2696 beräkningar för varje aktie eftersom vi har information om totalt 2760 

handelsdagar och första beräkningen görs efter 64 dagar. 

 

Sortering och urval 

I detta steg sorteras aktiernas historiska avkastning över fönstret på 64 dagar i fallande 

ordning. Denna sortering görs för varje dag som vi har information om 64 dagars 

historisk avkastning, d.v.s. totalt 2696 sorteringar. På detta sätt skapas en överblick över 

vilka aktier som avkastat bäst för att sedan kunna göra ett urval bland dem. Urvalet 

består av den bäst presterande decilen av populationen. Av urvalet skapas sedan en 

portfölj som behålls under de kommande 64 dagarna. De sista 63 dagarna under 

undersökningsperioden kommer inget urval att ske eftersom vi inte har information om 

avkastning 64 dagar framåt i tiden. Totalt kommer därför 2632 urval att ske och därmed 

lika många portföljer att skapas. 

 

Beräkning av avkastning och standardavvikelse för strategiportföljerna 

I detta steg beräknas avkastning och standardavvikelse för varje portfölj som skapats 

med urvalet som grund. Portföljen investerar lika stor vikt i varje aktie i den bäst 

avkastande decilen för den dagen. Portföljsavkastningen beräknas sedan dag för dag för 

den kommande 64-dagarsperioden. Standardavvikelsen för dessa dagsavkastningar blir 

vad som kallas för portföljens risk. Produkten av dagsavkastningarna blir portföljens 

avkastning över hela perioden. Dessa beräkningar görs för alla portföljer. 

 

Skapande av jämförande indexportfölj 

I detta steg skapas jämförande buy-and-holdportföljer som parallellt följer 

strategiportföljerna under respektive tidsperiod. Den stora skillnaden mot 

strategiportföljerna är att buy-and-holdportföljerna inte baserar sitt urval på historisk 

data utan bara investerar i de index som motsvarar det segment som undersöks. Dessa 

index heter Nasdaq OMX Nordic Large Cap, Mid Cap, Small Cap och All-Share. 

Aktierna i indexportföljen får olika stor vikt beroende av dess marknadsvärde och pris 

och detta kallas för ett marknadsviktat index. Dessa buy-and-holdportföljer behålls 

liksom strategiportföljerna under de kommande 64 dagarna. Totalt kommer, liksom 

strategiportföljerna, 2632 indexportföljer att skapas. Avkastning och standardavvikelse 

beräknas på samma sätt för indexportföljerna som för strategiportföljerna. 

 

Beräkning av Risk Adjusted Performance och Alpha 

I detta steg konverteras strategiportföljens standardavvikelse till samma nivå som buy-

and-holdportföljen för respektive tidsperiod. Detta sker genom att sätta hävstång på 

strategiportföljen på det sätt som förklaras i avsnitt 3.8.1. När detta är gjort viktas 

strategiportföljens avkastning om med den beräknade faktorn. Dessa beräkningar görs 

totalt 2632 gånger, en gång för varje strategiportfölj. Den omviktade avkastning vi får 

kallas för RAP. Dessa RAP-portföljer har nu samma standardavvikelse som de 

jämförande indexportföljerna och nu kan en jämförelse göras mellan dem. Differensen 

mellan RAP-portföljens avkastning och motsvarande buy-and-holdportföljs avkastning 

kallas för Alpha. Om Alpha-värdet är positivt så innebär detta att strategiportföljen har 

en högre avkastning än indexportföljen som inte kan förklaras av att investeraren 
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behöver ta på sig högre risk, s.k. riskjusterad överavkastning. Om Alpha-värdet är 

positivt så är marknaden ineffektiv. 

4.1.4 Insamling av data 
Alla historiska aktiekurser är hämtade via Thomson Reuters Datastream på Umeå 

universitetsbibliotek. All aktiedata är mellan 2002-10-03 och 2013-05-01 och är hämtad 

som dagsdata. Aktiekurserna för de respektive segmenten är justerade stängningskurser 

vilket innebär att historiska kurser har justerats för splits och utdelningar och gör 

kurserna jämförbara sinsemellan. Thomson Reuters Datastream använder sig av den 

senaste kända historiska stängningskursen och presenterar den tills dess att en ny 

stängningskurs blir tillgänglig. 

 

Den dagliga indexutveckligen är uttryckt med en variabel som kallas Price index i 

Datastream. Datastream skapar ett eget prisindex med hjälp av sammanslagningar av 

relevanta nyckeltal och förhållanden, som exempelvis P/E-tal och Divident yield (DY) 

(Thomson Reuters, 2008). Marknaden och sektorernas sammanslagningar är viktade 

efter deras marknadsvärde med hjälp av en lista som visar vilka aktier som ingår. 

Startpunkten för index är 100. Formeln nedan visar hur Price index beräknas: 

 

        
∑          

 
 

∑                
 
 

       (5) 

 

Där: 
 

    Värdet på index dag t 

      Värdet på index den föregående arbetsdagen 

    Ojusterat pris dag t 

      Ojusterad pris den föregående arbetsdagen 

    Antal aktier i omlopp dag t 

  =  Justeringsfaktor för kapitalförändringar under dag t 

n =  Antal beståndsdelar i index 
 

Data för den riskfria räntan har inhämtats från Riksbankens hemsida (Riksbanken, 

2013). Som riskfri ränta använder vi Stibor 3 månader eftersom varje portfölj investerar 

i aktier under en period på 3 månader. Historik för räntekurserna lagras i en Excelfil där 

cellerna för varje månad innehåller medelvärdet på räntan under respektive månad. 

4.1.5 Bearbetning av data 
För att bearbeta och utföra beräkningar på datat så har vi använt 

programmeringsverktyget Matlab. Matlab är ett program som används i stor 

utsträckning inom den akademiska världen och användningsområdet är, som namnet 

antyder, matematiska laborationer. Matlabs styrka är dess förmåga att hantera matriser 

och stora mängder data. Med den stora mängden data uppsatsen behandlar så skulle det 

snabbt skapas oöverskådliga filer i Excel. 

 

I Matlab har vi skapat fem olika skript. Fyra av skripten används för beräkning av 

Alphavärden på de fyra olika populationerna och ett av skripten används för beräkning 

av olika tester och utskrifter av plottar. Koden är nästan densamma för de första fyra 

skripten och det som skiljer dem åt är från vilken population aktieprisdatat importeras 
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ifrån och hur många aktier som ska finnas med i aktieurvalet för strategiportföljen. 

Programkoden kan studeras i detalj i Appendix A och B där all kod finns kommenterad. 

4.2 Hypotesuppställning 
De flesta studier som baseras på historisk kvantitativ data formulerar hypoteser för att 

undersöka samband med hjälp av statistiska tester. I vårt fall kommer statistiska tester 

att formuleras för att undersöka om medelvärdet av Alpha har varit positivt under 

undersökningsperioden. Detta indikerar en ineffektiv marknad. Följande 

hypotesuppställningar formuleras. 

 

    Medelvärdet av Alpha är    

    Medelvärdet av Alpha är    

 

Hypoteserna kommer att testas med ett ensidigt T-test på Alphavärdena för respektive 

segment som beräknats i modellen. Delar vi in hela undersökningsperioden i 

delperioder/faser så kan vi sedan avgöra om marknaden har varit ineffektiv eller ej 

under respektive delperiod och på så sätt avgöra om och hur marknaden har förändrat 

sin effektivitet. 

4.3 Metodkritik 
Nedan listas de största brister som vi vet existerar i studien. Eftersom studien författas 

under tidspress så har vi varit tvungna att kompromissa i vissa avseenden vilket har lett 

till följande undersökningsfel och approximationer:  

 

Skatter 

Skattekostnaderna som uppkommer i samband med försäljning av aktier och 

värdepapper har valts att förbises. En gång under varje kalenderår måste investerare 

betala skatt för alla försäljningar som genererat en vinst. Eftersom att en buy-and-

holdstrategi skulle innebära att innehavet säljs efter en längre period skulle 

skattekostnaden bli mer utjämnad, och förmodligen även lägre än en aktiv strategi. 

Problemet med skatteskostnader är att det finns olika typer av sparkonton som innebär 

att skatten betalas på olika sätt, vilket försvårar undersökningen av skatteeffekterna. Att 

involvera skattekostnaderna skulle ge oss fördjupad kunskap i hur pass bra relativ styrka 

fungerar jämfört med en buy-and-holdstrategi men det skulle även innebära att 

uppsatsen blir lidande på andra plan eftersom tiden är begränsad.   

 

Courtage 

All handel sker utan courtage. I verkligheten är det oundvikligt att handla aktier utan att 

betala courtage. Avgiften varierar mycket mellan olika banker och är beroende av 

storleken på de aktieposter som handlas. Eftersom courtaget skiljer sig så kan resultatet 

hade bli missvisande om vi tagit med en sådan kostnad. Å andra sidan så skulle 

courtage även ha betalats på den jämförande buy-and-holdstrategin i vår modell. 

 

Stängningskurser 

Vi har endast använt oss av stängningskurser på aktierna som ingår i populationen för 

modellen. Om en investerare handlar en aktie är det sällan stängningspriset som 

kommer att vara det pris som investeraren betalar. Istället handlas aktien mest troligt till 

ett pris som ligger någonstans mellan öppnings- och stängningskursen. Å andra sidan så 

baseras även de index som valts att använda som buy-and-holdportfölj i modellen på 
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aktiernas stängningskurser och av denna anledning blir det därför mest korrekt att 

använda stängningskurser. 

 

Relativ styrka 

Momentumstrategin kan varieras på flera olika sätt genom att ändra både 

investeringshorisont på portföljen samt den observerade perioden för urvalet av aktier. 

Vi valde att använda oss av 64 dagars investeringshorisont och observerad period för 

urval av aktier. Detta eftersom kvartalshorisonten har använts framgångsrikt i tidigare 

studier exempelvis i Jegadeesh (1993). Med detta sagt hade det varit intressant att även 

titta på andra kombinationer av horisonter och observerade perioder. Men även här hade 

uppsatsen tappat i kvalité då mindre fokus hade kunnat läggas på varje kombination. 

Dessutom har många andra studier även blankat historiskt svaga aktier i modeller som 

bygger på momentum. Modellen i denna uppsats tar enbart position i historiskt starka 

aktier. 

 

Döda aktier 

Den största felkällan i denna studie anser vi är det faktum att vi bortsett från aktier som 

har “dött” under årens lopp. Vår allmänna uppfattning är att företagen bakom dessa 

aktier mest troligt har gått i konkurs och således försvunnit från marknaden. Eftersom 

aktierna i det fallet har presterat dåligt så påverkar de troligtvis inte utfallet i vår modell 

som enbart gör urval bland historiskt starka aktier. Å andra sidan finns alla döda aktier 

med i buy-and-holdportföljen eftersom denna baseras på segmentets index. Detta index 

presterar i så fall sämre än om vi skapat en egen buy-and-holdportfölj på populationen 

som exkluderar de döda aktierna. Vi argumenterar dock för att indexet bör ha med dessa 

döda aktier för att ge en rättvis bild av buy-and-holdavkastningen som garanterat 

investerat i aktier som i framtiden kommer att dö vilket inte strategiportföljen 

nödvändigtvis kommer att göra. Men det finns även ett annat scenario än att företagen 

går i konkurs. Aktierna som dött kan ha presterat bra och blivit uppköpta och på så sätt 

försvunnit från populationen. Om en aktie blivit uppköpt för att den har presterat bra 

finns det en risk att en god investering missats i vårt aktieurval. Detta är dock en 

nödvändig approximation att göra eftersom svårigheter uppstod med att hitta de aktier 

som dött under årens lopp och hörde till en viss typ av segment.  

 

Storlek på urvalet av aktier 

Modellen gör ett urval av den bäst presterande decilen av aktier från populationen. 

Storleken på decilen bestäms av antalet aktier som finns med i populationen vid 

slutdatumet 2013-05-01. Detta innebär att aktier i början av undersökningsperioden som 

inte introducerats på börsen ännu ändå ligger till grund för storleken på urvalet av aktier 

oavsett när i undersökningsperioden vi befinner oss. Detta är en approximation för att 

underlätta bearbetning av data och minska komplexitet i modellen. Det är svårt att 

avgöra om detta påverkar resultatet av modellen i stor utsträckning. Men eftersom det 

inte finns något rätt eller fel för hur man ska bygga upp en modell baserat på en 

handelsstrategi så kan man inte säga att detta tillvägagångssätt är felaktigt. 

 

Segment 

Modellen gör approximationen att aktierna som ingår i de olika populationerna vid 

slutdatumet 2013-05-01 också ingår i samma population vid tidigare datum. Segmenten 

på Nasdaq OMX Nordic är indelade efter marknadsvärde på företagen. Rimligtvis har 

några av företagen växt eller krympt i storlek under årens gång. På detta sätt kan de ha 
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klassifierats till ett nytt segment. Denna approximation gör vi för att minska komplexitet 

i modellen och för att tiden är begränsad. 

4.4 Studiens tillförlitlighet 
Oavsett vilka resultat som erhålls så är det viktigt att de är trovärdiga. Vår studie har 

hämtat inspiration från tidigare studier och vi hoppas att resultaten i sin tur ska kunna 

inspirera till framtida studier och forskning. Det absolut viktigaste är därför att 

resultaten är trovärdiga. Nedan följer en genomgång av validitet, generaliserbarhet och 

reliabilitet för studien.  

4.4.1 Validitet 
Med validitet menas hur väl författarna verkligen studerat det som studien ämnar att 

undersöka (Dahmström, 2005, s. 334). Av denna anledning har stort fokus varit på 

efterforskning kring hur graden av marknadseffektivitet kan mätas och kommit fram till 

att Alpha är bästa sättet att mäta den på givet vår modell. Detta eftersom ett positivt 

Alpha gör att antagande 2 i kapitel 3.3.1 förkastas. Studien involverar hantering av stora 

mängder data samt programmering av komplexa formler i Matlab vilket innebär risken 

för modellfel är stor. Om modellen är felprogrammerad och data omvandlas på ett 

felaktigt sätt kan studien få missvisande resultat. Vi har därför lagt ner en stor del av 

tiden på att kontrollera så att data och uträkningarna som används är korrekta. Att 

Matlab används istället för t.ex. Excel gör å andra sidan att validiteten ökar i stor 

utsträckning eftersom möjligheten att leta efter fel i Excel minskar i relation till 

mängden data. Detta är inte sant för programmeringen i Matlab. Med detta sagt anses 

studien mäta det den avser att mäta vilket ger en hög validitet. 

4.4.2 Generaliserbarhet 
För att en studie ska anses vara generaliserbar ska resultaten vara överförbara på en 

annan population och ett annat urval. Världsekonomin och aktiemarknaden är komplexa 

system som står under ständig förändring. Då syftet med denna uppsats är att undersöka 

hur marknadseffektivitet förändras över den valda undersökningsperioden så blir det 

svårt att föra över resultaten till en annan population och tidsperiod. Systematiska 

mönster som gäller i t.ex. uppåttrender skulle potentiellt kunna överföras till liknande 

marknader. Modellen går däremot väldigt bra att använda på ett annat urval och en 

annan population. Med detta sagt så finns viss generaliserbarhet i resultaten. 

4.4.3 Reliabilitet 
När det pratas om reliabilitet i samband med vetenskapliga studier så menas att studien 

ska kunna upprepas utan svårigheter och ge samma resultat som den ursprungliga 

studien genererat (Dahmström, 2005, s. 334). Eftersom reliabilitet är en viktig aspekt 

för att få en så trovärdig studie så har vi försökt lägga stor fokus på att göra arbetet så 

transparent som möjligt. Förutsatt att en person har tillgång till MatLab, Excel och 

Datastream så går studien att upprepa utan större problem. Speciellt eftersom 

programkoden finns med i appendix. Vi vill understryka att vi inte använt oss av rådata 

på de observerade historiska aktiekurserna, utan istället justerade kurser som tar 

aktiesplitar och utdelningar i beaktning. För att resultatet ska kunna efterliknas är det 

viktigt att justera kurserna på korrekt sätt. 
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5 EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras studiens empiri. Resultaten redovisas med korta 

kommentarer från tre olika tester för varje fas och segment under följande fem 

huvudrubriker: Resultat från tester Fas 0, 1, 2, 3 och 4. En mer detaljerad beskrivning 

av faserna ges under dessa rubriker. Det första testet undersöker hypotesuppställningen 

och görs med ett ensidigt T-test med signifikansnivån 0.0001 vilket innebär att 

resultaten är tillförlitliga med minst 99,99% konfidens. T-testen undersöker 

alternativhypotesen:  

 

    Medelvärdet av Alpha är    

 

Det andra testet undersöker hur Alpha för de olika segmenten i respektive fas 

samvarierar genom ett korrelationstest. Det tredje testet är en enkel linjär regression 

med Alpha som beroende variabel och utvecklingen hos Buy-and-holdportföljen på 

Nasdaq OMX Nordic All-Share Index under samma tidsperiod som oberoende variabel. 

Regressionstestet avslöjar hur Alpha för de olika segmenten i respektive fas beror av 

breda marknadsrörelser. 

5.1 Resultat från Fas 0 
I Figur 5 nedan kan vi se utvecklingen hos det breda marknadsindexet OMX Nordic 

All-Share över undersökningsperioden tillsammans med fyra grafer som illustrerar det 

Alpha som modellen producerat på respektive segment. De fyra nedre graferna består av 

punkter som var och en motsvarar en av portföljerna i modellen och det Alpha som 

portföljen producerat de senaste 64 handelsdagarna. Som bilden visar så skiljer sig 

Alpha åt mellan de olika segmenten över tid. I detta avsnitt redovisas resultaten från 

hela undersökningsperioden, som kallas Fas 0. Denna period innefattar all data från 

studien med start från det datum då första strategiportföljens avkastning beräknats, 

d.v.s. 2003-04-01 till 2013-05-01. 
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Figur 5. Illustration av Nasdaq OMX Nordic All-Share Index och Alpha för respektive 

segment över Fas 0. 

5.1.1 Resultat T-test Fas 0 
T-testen beräknas över hela undersökningsperioden och på var och en av de fyra 

segmenten. Resultaten i Tabell 2 visar att Large Cap- och All-Share har ett medelvärde 

på Alpha som är större än noll samt att Mid Cap- och Small Cap har ett medelvärde som 

inte med konfidens kan sägas vara större än noll sett över hela perioden. 

 

Tabell 2. Fas 0, T-test för     Medelvärdet av Alpha är >0. 

Segment Medelvärde    P-värde Konfidensintervall 

Large Cap 1,6326 1 1,03E-41 [1,189, inf) 

Mid Cap 0,1700 0 0,04 [-0,190, inf) 

Small Cap -1,0800 0 1 [-1,410, inf) 

All-Share 1,6731 1 1,94E-27 [1,102, inf) 

5.1.2 Resultat samvariation Fas 0 
Samvariationen mellan Alpha för de olika segmenten sett över hela tidsperioden 

presenteras i Tabell 3 nedan. Som vi kan se i Tabell 3 så finns det ett starkt positivt 

samband mellan Large Cap och All-Share. Mid- och Small Cap har en svag positiv 
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korrelation. De resterande kombinationerna uppvisar en negativ samvariation sett över 

hela perioden. 

  

Tabell 3. Fas 0, samvariation mellan segmenten. 

Fas 0 Large Cap Mid Cap Small Cap All-Share 

Large Cap 1 
   

Mid Cap -0,098 1 
  

Small Cap -0,247 0,243 1 
 

All-Share 0,580 -0,064 -0,335 1 

5.1.3 Resultat regression Fas 0 
Tabell 4 visar resultat från regressionstest från Fas 0. Som tabellen visar så har 

utvecklingen för Buy-and-holdportföljen på det breda marknadsindexet en positiv 

koefficient på Large Cap och All-Share. På Mid Cap är inte hela konfidensintervallet 

positivt och vi kan därför inte med 95% konfidens säga att koefficienten är positiv. All-

Share har den högsta koefficienten, där en ökning av 1 enhet på Buy-and-

holdportföljens utveckling resulterar i en ökning av nästan 2 enheter på Alpha. Small 

Cap är det enda segmentet där Buy-and-holdportföljens utveckling har en negativ 

inverkan på Alpha. 

 

Tabell 4. Fas 0, enkel linjär regression med Alpha som beroende variabel och Buy-and-

holdportföljen på Nasdaq OMX Nordic All-Share Index som oberoende variabel. 

Segment Koefficient Konfidensintervall 

Large Cap 1,6623 [1,4358, 1,889] 

Mid Cap 0,0290 [-0,1554, 0,214] 

Small Cap -1,2928 [-1,4597, -1,126] 

All-Share 1,9876 [1,6980, 2,277] 

5.2 Resultat från Fas 1 
Fas 1 representeras av den röda linjen i Figur 6 nedan. IT-bubblan sprack i början på 

2000-talet vilket startade en väldigt kraftig nedgångsfas på aktiemarknaden som varade 

fram till 2002. Efter detta började marknaden att återhämta sig. Fas 1 kännetecknas av 

en väldigt stark uppåtfas och innefattar data från studien med start från 2003-04-01 till 

2007-07-16. 



 

 S i d a |  39 

 

  

 

 
Figur 6. Illustration av Nasdaq OMX Nordic All-Share Index och Alpha för respektive 

segment och tidsperiod. Den röda linjen indikerar att Fas 1 har fokus i detta kapitel. 

5.2.1 Resultat T-test Fas 1 
T-testen beräknas över Fas 1 och på var och en av de fyra segmenten. Resultaten i 

Tabell 5 visar att Large Cap- och All-Share har ett medelvärde på Alpha som är större 

än noll samt att Mid Cap- och Small Cap har ett medelvärde som inte med konfidens 

kan sägas vara större än noll sett över denna period. 

 
Tabell 5. Fas 1,  T-test för     Medelvärdet av Alpha är >0. 

Segment Medelvärde    P-värde Konfidensintervall 

Large Cap 4,5784 1 4,77E-106 [3,878, inf) 

Mid Cap -0,8785 0 1 [-1,449, inf) 

Small Cap -2,4985 0 1 [-3,026, inf) 

All-Share 6,5975 1 1,55E-163 [5,839 inf) 

5.2.2 Resultat samvariation Fas 1 
Samvariationen mellan Alpha för de olika segmenten sett över Fas 1 presenteras i 

Tabell 6 nedan. Som vi kan se i tabellen så finns det än en gång ett starkt positivt 
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samband mellan Large Cap och All-Share. Mid- och Small Cap samt Mid Cap och All-

Share uppvisar också en svag positiv samvariation. De resterande kombinationerna visar 

en negativ samvariation sett över hela perioden. 

 

Tabell 6. Fas 1, samvariation mellan segmenten. 

Fas 1 Large Cap Mid Cap Small Cap All-Share 

Large Cap 1 
1   

Mid Cap -0,142 1 
  

Small Cap -0,294 0,138 1 
 

All-Share 0,594 0,009 -0,309 1 

5.2.3 Resultat regression Fas 1 
Tabell 7 visar resultat från regressionstest från Fas 1. Som tabellen visar så har 

utvecklingen för Buy-and-holdportföljen på det breda marknadsindexet en positiv 

koefficient på Large Cap och All-Share. All-Share har den högsta koefficienten, där en 

ökning av 1 enhet på Buy-and-holdportföljens utveckling resulterar i en ökning av drygt 

6 enheter på Alpha medan Large Cap ser en ökning av drygt 4 enheter på Alpha. För 

både Small- och Mid Cap har Buy-and-holdportföljens utveckling en negativ inverkan 

på Alpha. Tydligast är det på Small Cap där ökningen av 1 enhet på Buy-and-

holdportföljens utveckling resulterar i en minskning av Alpha med ungefär 2,5 enheter. 
 

Tabell 7. Fas 1, enkel linjär regression med Alpha som beroende variabel och Buy-and-

holdportföljen på Nasdaq OMX Nordic All-Share Index som oberoende variabel. 

Segment Koefficient Konfidensintervall 

Large Cap 4,3209 [3,9747, 4,667] 

Mid Cap -0,8779 [-1,1596, -0,596] 

Small Cap -2,4934 [-2,7502, -2,237] 

All-Share 6,3365 [5,9682, 6,705] 

5.3 Resultat från Fas 2 
Fas 2 representeras av den röda linjen i Figur 7 nedan. Efter nedgångsfasen som följde i 

IT-bubblans spår startade den uppgångsfas vi kallar Fas 1. Efter Fas 1 drabbade nästa 

stora kris världsekonomin. I motsats till Fas 1 som kännetecknades en stark uppgångsfas 

så kännetecknar Fas 2 stark nedgångsfas. Fas 2 tar vid där Fas 1 slutade och innefattar 

data från studien med start från 2007-07-16 till 2009-03-10. 



 

 S i d a |  41 

 

  

 

 
Figur 7. Illustration av Nasdaq OMX Nordic All-Share Index och Alpha för respektive 

segment och tidsperiod. Den röda linjen indikerar att Fas 2 har fokus i detta kapitel. 

5.3.1 Resultat T-test Fas 2 
T-testen beräknas över hela Fas 2 och på var och en av de fyra segmenten. Resultaten i 

Tabell 8 visar denna gång att Mid- och Small Cap har ett medelvärde på Alpha som är 

större än noll samt att Large Cap- och All-Share har ett medelvärde som inte med 

konfidens kan sägas vara större än noll sett över denna period 

 
Tabell 8. Fas 2, T-test för     Medelvärdet av Alpha är >0. 

Segment Medelvärde    P-värde Konfidensintervall 

Large Cap -1,3411 0 1 [-2,442, inf) 

Mid Cap 3,1190 1 2,98E-43 [2,359, inf) 

Small Cap 3,7029 1 8,69E-75 [3,084, inf) 

All-Share -4,0323 0 1 [-5,107, inf) 

5.3.2 Resultat samvariation Fas 2 
Samvariationen mellan Alpha för de olika segmenten sett över Fas 2 presenteras i 

Tabell 9 nedan. Alla kombinationer visar upp ett positivt samband, utom Mid- och 
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Small Cap som har ett svagt negativt samband. Mid Cap och All-Share har en stark 

positiv samvariation, de övriga segmenten har endast ett svagt positivt samband. 

 

Tabell 9. Fas 2,  samvariation mellan segmenten. 

Fas 2 Large Cap Mid Cap Small Cap All-Share 

Large Cap 1 
   

Mid Cap 0,286 1 
  

Small Cap 0,230 -0,031 1 
 

All-Share 0,390 0,563 0,025 1 

5.3.3 Resultat regression Fas 2 
Tabell 10 visar resultat från regressionstest från Fas 2. Som tabellen visar så har 

utvecklingen för Buy-and-holdportföljen på det breda marknadsindexet en positiv 

koefficient på Mid- och Small Cap. Båda dessa segment har en hög koefficient där en 

ökning av 1 enhet på Buy-and-holdportföljens utveckling resulterar i en ökning av 

ungefär 3.5 enheter på Alpha. För både Large Cap och All-Share har Buy-and-

holdportföljens utveckling en negativ inverkan på Alpha. Tydligast är det på All-Share 

där ökningen av 1 enhet på Buy-and-holdportföljens utveckling resulterar i en 

minskning av Alpha med ungefär 4 enheter.  

 

Tabell 10. Fas 2, enkel linjär regression med Alpha som beroende variabel och Buy-

and-holdportföljen på Nasdaq OMX Nordic All-Share Index som oberoende variabel. 

Segment Koefficient Konfidensintervall 

Large Cap -1,6391 [-2,2679, -1,010] 

Mid Cap 3,4973 [3,0664, 3,928] 

Small Cap 3,8300 [3,4524, 4,208] 

All-Share -4,1725 [-4,8053, -3,540] 

5.4 Resultat från Fas 3 
Fas 3 representeras av den röda linjen i Figur 8 nedan. Perioden utgörs av 

uppgångsfasen som följde efter den svåra nedgången som finanskrisen medförde. Fas 3 

tar vid där Fas 2 slutade och innefattar data från studien med start från 2009-03-10 till 

2011-01-19.  
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Figur 8. Illustration av Nasdaq OMX Nordic All-Share Index och Alpha för respektive 

segment och tidsperiod. Den röda linjen indikerar att Fas 3 har fokus i detta kapitel. 

5.4.1 Resultat T-test Fas 3 
T-testen beräknas över hela Fas 3 och på var och en av de fyra segmenten. Resultaten i 

Tabell 11 visar att Large Cap- och All-Share har ett medelvärde på Alpha som är större 

än noll samt att Mid- och Small Cap har ett medelvärde som inte med konfidens kan 

sägas vara större än noll sett över denna period.  

 

Tabell 11. Fas 3,  T-test för     Medelvärdet av Alpha är >0. 

Segment Medelvärde    P-värde Konfidensintervall 

Large Cap 0,8783 1 7,88E-06 [0,124, inf) 

Mid Cap 0,0870 0 0,34 [-0,696, inf) 

Small Cap -2,7780 0 1 [-3,259, inf) 

All-Share 1,0910 1 4,79E-05 [0,052, inf) 

5.4.2 Resultat samvariation Fas 3 
Samvariationen mellan Alpha för de olika segmenten sett över Fas 3 presenteras i 

Tabell 12 nedan. Large Cap och All-Share, Mid Cap och All-Share samt Mid- och 
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Small Cap visar en positiv samvariation för den här perioden. Det starkaste positiva 

sambandet gäller mellan Large Cap och All-Share. De resterande segmenten uppvisar 

ett negativt samband.  

 

Tabell 12. Fas 3,  samvariation mellan segmenten. 

Fas 3 Large Cap Mid Cap Small Cap All-Share 

Large Cap 1 
   

Mid Cap -0,171 1 
  

Small Cap -0,096 0,192 1 
 

All-Share 0,417 0,095 -0,005 1 

5.4.3 Resultat regression Fas 3 
Tabell 13 visar resultat från regressionstest från Fas 3. Som tabellen visar så har 

utvecklingen för Buy-and-holdportföljen på det breda marknadsindexet en positiv 

koefficient på Large Cap och All-Share. På Mid Cap är inte hela konfidensintervallet 

positivt och vi kan därför inte med 95% konfidens säga att koefficienten är positiv. All-

Share har den högsta koefficienten där en ökning av 1 enhet på Buy-and-holdportföljens 

utveckling resulterar i en ökning av ungefär 1 enhet på Alpha. För Small Cap har Buy-

and-holdportföljens utveckling en negativ inverkan på Alpha där ökningen av 1 enhet 

på Buy-and-holdportföljens utveckling resulterar i en minskning av Alpha med ungefär 

2,5 enheter. 
 
Tabell 13. Fas 3, enkel linjär regression med Alpha som beroende variabel och Buy-

and-holdportföljen på Nasdaq OMX Nordic All-Share Index som oberoende variabel. 

Segment Koefficient Konfidensintervall 

Large Cap 0,8759 [0,5048, 1,247] 

Mid Cap 0,0341 [-0,3518, 0,420] 

Small Cap -2,6361 [-2,8712, -2,401] 

All-Share 1,2566 [0,7482, 1,765] 

5.5 Resultat från Fas 4 
Fas 4 representeras av den röda linjen i Figur 9 nedan. Till skillnad från de tidigare tre 

faserna som karaktäriserats av starka upp- och nedgångsfaser så pendlar marknaden 

både uppåt och nedåt i denna fas. Över hela Fas 4 utvecklas index nästan ingenting, 

därför anses denna period karaktäriseras av konsolidering. Fas 4 tar vid där Fas 3 

slutade och innefattar data från studien med start från 2011-01-19 till 2013-05-01.  
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Figur 9. Illustration av Nasdaq OMX Nordic All-Share Index och Alpha för respektive 

segment och tidsperiod. Den röda linjen indikerar att Fas 4 har fokus i detta kapitel. 

5.5.1 Resultat T-test Fas 4 
T-testen beräknas över hela Fas 4 och på var och en av de fyra segmenten. Resultaten i 

Tabell 14 visar att inget av segmenten har ett medelvärde som inte med konfidens kan 

sägas vara större än noll sett över denna period. 

 

Tabell 14. Fas 4, T-test för     Medelvärdet av Alpha är >0. 

Segment Medelvärde    P-värde Konfidensintervall 

Large Cap -1,1305 0 1 [-1,758, inf) 

Mid Cap 0,0792 0 0,34 [-0,618, inf) 

Small Cap -0,4955 0 1 [-1,010, inf) 

All-Share -2,9606 0 1 [-3,920, inf) 

5.5.2 Resultat samvariation Fas 4 
Samvariationen mellan Alpha för de olika segmenten sett över Fas 4 presenteras i 

Tabell 15 nedan. Alla kombinationer visar upp ett positivt samband, utom Mid Cap och 

All-Share som har ett svagt negativt samband. Till skillnad från de andra faserna så 

återfinns inget starkt positivt samband under hela denna period. 
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Tabell 15. Fas 4, samvariation mellan segmenten. 

Fas 4 Large Cap Mid Cap Small Cap All-Share 

Large Cap 1 
   

Mid Cap 0,268 1 
  

Small Cap 0,172 0,200 1 
 

All-Share 0,119 -0,087 0,009 1 

5.5.3 Resultat regression Fas 4 
Tabell 16 visar resultat från regressionstest från Fas 4. Som tabellen visar så har 

utvecklingen för Buy-and-holdportföljen på det breda marknadsindexet en negativ 

koefficient på alla segment förutom Mid Cap där inte hela konfidensintervallet är 

positivt. Vi kan därför inte med 95% konfidens säga att koefficienten för Mid Cap är 

positiv. Tydligast resultat återfinns på All-Share där ökningen av 1 enhet på Buy-and-

holdportföljens utveckling resulterar i en minskning av Alpha med ungefär 2,5 enheter.  

 
Tabell 16. Fas 4, enkel linjär regression med Alpha som beroende variabel och Buy-

and-holdportföljen på Nasdaq OMX Nordic All-Share Index som oberoende variabel. 

Segment Koefficient Konfidensintervall 

Large Cap -1,2176 [-1,5424, -0,893] 

Mid Cap -0,1316 [-0,4949, 0,232] 

Small Cap -0,6040 [-0,8705, -0,338] 

All-Share -2,7729 [-3,2793, -2,267] 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som presenterats i empirin. 

Analysen och diskussionen ämnar att förklara och knyta samman dessa resultat med 

studiens problemformulering, teoretiska referensram samt den valda vetenskapliga och 

praktiska metoden. Vi börjar med att analysera marknadens effektivitet över Fas 0 och 

analyserar sedan hur dess förändring ser ut. Den senare analysen kommer att ske över 

Fas 1-4 som beskrivits i empirin. 

6.1 Marknadseffektivitet under Fas 0 
Från implikationerna i kapitel 3.5.3 ser vi att Alpha förändras över tid i en marknad som 

karaktäriseras av föränderlig marknadseffektivitet samt att avvägningen mellan risk och 

förväntad avkastning förändras över tid och beror på marknadsklimatet. Om resultaten 

kan styrka att Alpha har förändrats över tid så kan vi dra slutsatsen att marknadens 

effektivitet också har förändrats. 

 

I Figur 10 visas ett 130 dagars glidande medelvärde av Alpha med de röda linjerna i 

respektive segment över Fas 0. 130 dagar motsvarar ungefär ett halvår i antal 

handelsdagar. Om den röda linjen befinner sig över nollstrecket så har modellen 

producerat ett positivt Alpha i medel de senaste 130 dagarna och vice versa. Man kan 

tydligt se att Alpha verkar pendla från perioder av effektivitet till perioder av 

ineffektivitet. Dessa pendlingar verkar också ske i samband med att marknaden ändrar 

klimat enligt fas 1-4 som vi tidigare presenterat. Vi har alltså all anledning att tro att 

implikationerna från kapitel 3.5.3 gäller för denna marknad. 



 

 S i d a |  48 

 

  

 
Figur 10. 130 dagars glidande medelvärden av Alpha över Fas 0. 

 

För att kunna besvara problemformuleringen från kapitel 1.3 så börjar vi med att 

analysera om marknaden har varit effektiv eller ineffektiv i absolut mening enligt det 

klassiska sättet att se på marknadseffektivitet. I kapitel 3.3.1 så listades tre antaganden 

som måste gälla för att en marknad ska klassificeras som effektiv. Det är antagande 2 

som studeras för att kunna avgöra detta: “Investerare kan ej skapa systematisk 

riskjusterad överavkastning jämfört med ett slumpmässigt urval av aktier”. 

 

T-testen i Tabell 2 för Fas 0 visar att modellen har producerat ett positivt Alpha-värde i 

snitt, sett över hela undersökningsperioden för Large Cap och All-Share. Det har med 

andra ord varit möjligt att skapa en systematisk riskjusterad överavkastning med hjälp 

av momentumstrategin och de valda parametrar för modellen (64 dagars fönster och 

bäst presterande decilen av aktier). Med tanke på att studien behandlar över 2500 

datapunkter så kan vi med säkerhet säga att den riskjusterade överavkastningen är 

systematisk. Att t-testet är gjort på 99,99% signifikansnivå gör att vi med säkerhet kan 

säga att marknaden har varit ineffektiv i snitt för dessa två segment sett över hela 

undersökningsperioden. 

 

Resultaten visar också att vår modell inte har producerat ett positivt Alpha-värde i snitt 

sett över hela undersökningsperioden för Mid- och Small Cap. Detta visar däremot bara 

att marknaden har varit effektiv i snitt för dessa två segment gällande just vår modell. 
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Vi argumenterar för möjligheten att marknadens effektivitet i snitt för dessa två segment 

kan förkastas av andra strategier för aktiehandel om de lyckas producera ett positivt 

Alpha-värde sett över hela perioden. Om vi sedan undersöker effektiviteten för Fas 1-4 

så kan vi med dessa resultat inte avgöra om marknaden har varit effektiv eller ineffektiv 

i respektive fas utan att undersöka perioderna var för sig. Detta är poängen med 

teorierna kring föränderlig marknadseffektivitet.  

 

För att undersöka Alpha i Fas 0 mer ingående så analyseras regressionsresultaten. För 

Large Cap och All-Share är koefficienterna positiva samtidigt som det 95%-iga 

konfidensintervallet är större än 0. Detta indikerar att en ökning av Buy-and-

holdportföljens utveckling resulterar i en ökning av Alpha på dessa två segment. Detta 

stämmer överrens med implikation 4 från avsnitt 3.5.2 som säger att Alpha förändras 

över tid. Enligt traditionella antaganden antas Alpha alltid vara noll och bör således inte 

förändras beroende på marknadens utveckling som den gör i detta fall. Av denna 

anledning så kan Alpha antas förändras över tid i dessa segment. 

 

6.2 Hur förändras marknadseffektiviteten över tid? 

För att kunna besvara problemformuleringen från kapitel 1.3 så går vi vidare med att 

analysera hur medelvärdet på Alpha ser ut för Fas 1-4 i varje segment. I Tabell 17 nedan 

visas en sammanfattning på t-testen för Alpha och respektive fas och segment. Vi får en 

tydlig indikation på att marknadseffektiviteten har förändrats över tid där varje 1:a visar 

att segmentet har varit ineffektivt under den respektive fasen. 

 

Tabell 17. Sammanfattning av T-tester för     Medelvärdet av Alpha är >0. 

Segment    för Fas 1    för Fas 2    för Fas 3    för Fas 4 

Large Cap 1 0 1 0 

Mid Cap 0 1 0 0 

Small Cap 0 1 0 0 

All-Share 1 0 1 0 

 

Large Cap och All-Share verkar vara ineffektiva i de faser som Mid- och Small Cap är 

effektiva och tvärtom. Åtminstone observeras det sambandet i Fas 1, 2 och 3. Dessa 

resultat bekräftas även av regressionstesterna. Enligt implikation 4 i kapitel 3.5.2 så ska 

Alpha alltid vara noll under traditionella antaganden. Resultaten från regressionerna 

visar tydligt att Alpha ökar när den breda marknadsportföljens avkastning ökar i de 

segment som är ineffektiva under respektive fas. Kapitel 4.1.2 hänvisade till studier som 

motsäger varandra om att momentumstrategin fungerar bäst och således producerar 

störst Alpha i uppåt- respektive nedåttrender. Våra resultat är också tvetydiga eftersom 

momentumstrategin med Large Cap och All-Share som population verkar fungera bäst i 

Fas 1 och 3 som karaktäriseras av uppåttrender. Momentumstrategin med Mid- och 

Small Cap som population verkar fungera bäst i Fas 2 som karaktäriseras av nedåttrend. 

Vi kan därför inte entydigt avgöra om momentumstrategin fungerar bäst i en viss typ av 

marknadsklimat. Vad beror denna tvetydighet på? 

 

För att få svar på denna fråga analyseras hur samvariationen i Alpha ser ut mellan 

segmenten över hela Fas 0. I Tabell 3 ser vi att Large Cap och All-Share har en stark 
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positiv samvariation. Både Large Cap och All-Share har dessutom har en negativ 

samvariation med både Mid- och Small Cap. Detta medan Mid- och Small Cap har en 

positiv samvariation med varandra. Kom ihåg att Alpha i denna studie är ett mått på 

graden av marknadseffektivitet. Om Alpha ökar och marknaden blir mer ineffektiv för 

Large Cap och All-Share så minskar den generellt samtidigt i Mid- och Small Cap och 

tvärtom. Hur kan vi förklara detta resultat? 

 

Vi börjar med att återgå till problematiseringen i kapitel 1.2. Där förklarade vi att en 

marknad som karaktäriseras av fler informerade investerare kommer att vara mer 

informationseffektiv. Dessutom argumenterades för att antalet professionella analytiker 

som informerar dessa investerare bör vara positivt korrelerad med storleken på företaget 

som analyseras. Vad händer om dessa professionella analytiker flyttar fokus från att 

analysera Large Cap-företag till att analysera Mid- och Small Cap-företag och tvärtom? 

 

Tidigare studier visar att det har existerat en småbolagseffekt på marknaden vilket har 

gett investerare en riskjusterad överavkastning, Marquering (2006). Al-Rjoub (2005) 

visar också att det har existerat en småbolagseffekt, men att den har försvunnit efter en 

tid och ersatts av en storbolagseffekt. Det här går hand i hand med tidigare studier som 

visar att marknadsanomalier, exempelvis småbolagseffekten, uppkommer och 

försvinner över tid, Dimson & Marsh (1999) och Schwert (2003). Detta kan ha att göra 

med att analytiker flyttar fokus till segment där en anomali uppkommer och sedan 

flyttar fokus till ett annat segment när anomalin försvunnit. En annan trolig förklaring är 

att investerarna själva blivit mer informerade genom att ta del av studiernas resultat. 

Oavsett förklaring så kommer ett kapitalflöde att skapas till det segment där anomalin 

uppstått där syftet för investerarna blir att tjäna pengar på informationsövertaget. Detta 

är också vad antagande 1 i avsnitt 3.3.1 avser. Det krävs en stor mängd rationella 

investerare som tjänar pengar på minsta informationsövertag för att marknaden ska bli 

effektiv. När investerarna har utnyttjat anomalin så försvinner till slut 

informationsövertaget vilket gör marknaden effektiv. 

 

Segmentet som fokus flyttades ifrån kommer sakta att bli mer ineffektiv eftersom färre 

investerare konkurrerar om informationsövertag i sagda segment. Segmentspecifika 

anomalier som t.ex. småbolags- och storbolagseffekten är argumenten till att Large Cap 

och All-Share har en negativ samvariation med Mid- och Small Cap gällande graden av 

marknadseffektivitet över hela undersökningsperioden. Det här stämmer väl in med 

implikation 2 från kapitel 3.5.2 som säger att marknadseffektiviteten förändras över tid. 

 

I Fas 4 från Tabell 16 ser vi att modellen inte har lyckats producera ett medelvärde på 

Alpha över 0 i något av segmenten. Obseveras samvariationen för Alpha mellan dessa 

segment så ses även att de mestadels har varit positiva vilket indikerar att det inte är 

något flöde av analytiker och informerade investerare mellan segmenten som kan 

förklara effektiviteten i fasen. En förklaring till att marknaden är effektiv i alla fyra 

segment är att fasen karaktäriseras av konsolidering och att modellen inte fungerar bra 

under en sådant förhållande. Fas 4 skulle kunna delas upp i sub-perioder för att på så 

sätt få fler perioder som karatäriseras av upp och nedgångar. Problemet är att perioderna 

blir kortare vilket innebär färre datapunkter och således sämre reliabilitet i resultaten. 

 

De teorier som behandlar ekonomisk beteendevetenskap och kognitiv psykologi är 

svåra att applicera på resultaten. Kognitiv psykologi bygger på systematiska fel i 
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tankeprocessen vilket sägs ge uppkomster till anomalier och ineffektivitet på 

marknaden. Vi tror att tumregler som ”loss aversion”, ”flockbeteende”, ”förankring” 

och ”övermod” mycket väl kan vara orsak till att segmenten har uppvisat ineffektivitet 

vid ett flertal tillfällen men det är inget som kan bevisas med statistiska tester. Trots 

detta anser vi att dessa teorier varit viktiga att presentera i uppsatsen eftersom många av 

de teorier som behandlar föränderlig marknadseffektivitet, inte minst AMH, använder 

sig av ekonomisk beteendevetenskap i sina argumentationer. Det faktum att vi har haft 

svårt att använda kognitiv psykologi i våra argumentationer går hand i hand med 

kritiken mot ekonomisk beteendevetenskap från Olsen (2001).  
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7 SLUTSATS 
 

Avslutningsvis vill vi återknyta analysen till problem och syfte för studien för att visa 

hur problemformuleringen från kapitel 1.3 har besvarats. Efter det så kommer en 

diskussion om hur väl modellen har fungerat för att mäta föränderlig 

marknadseffektivitet. Sedan presenteras förslag på framtida forskning inom området. 

Slutligen presenteras de mest grundläggande slutsatserna och bidragen till forskning 

som uppsatsen genererat och samtidigt lämnas praktiska implikationer och 

rekommendationer till intressenter.  

7.1 Marknadseffektiviteten skiljer sig över tid 
”Hur förändras aggregerad marknadseffektivitet över tid, samt hur är samvariationen 

för dessa förändringar mellan olika storlekssegment av företag?” 

 

Så lyder studiens problemformulering. Analysen har visat att marknadseffektiviteten har 

förändrats över tid i olika utsträckning mellan segmenten. Resultaten visade att graden 

av marknadseffektivitet, Alpha, samvarierar  över hela undersökningsperioden och i 

respektive fas mellan Large Cap och All-Share. Dessutom gäller sambandet även mellan 

Mid- och Small Cap. En negativ samvariation gäller generellt mellan  dessa två block i 

Fas 1-3.  

 

Den största bakomliggande faktorn till att marknadseffektiviteten inte förändras 

symmetriskt mellan segmenten beror enligt oss på att anomalier uppstår och försvinner 

på marknaden. Anomaliers uppkomst och försvinnande gör att de olika segmenten kan 

växla i effektivitet och ineffektivitet över tid. Detta bekräftas även av tidigare studier av 

bl.a. Dimson & Marsh (1999) och Schwert (2003). När studier publiceras som visar på 

att anomalier existerar så kommer investerare att bli informerade om dessa och utnyttja 

vinstmöjligheter tills anomalierna försvinner. Om anomalier uppkommer i ett specifikt 

segment, t.ex. småbolagseffekten eller storbolagseffekten, så kommer detta leda till att 

investerare flyttar sitt kapital mellan de olika segmenten och slår mynt på anomalin. 

Detta tror vi är den största anledningen till varför resultaten visar på en negativ 

korrelation mellan segmenten. Precis som ekonomisk beteendevetenskap säger så tror vi 

även att investerare inte alltid agerar rationellt, speciellt i negativt marknadsklimat då 

rädsla styr marknaden. Detta tror vi också är en förklaring till varför marknaden inte 

alltid är effektiv. 

7.2 Hur väl fungerar modellen? 
Relativ styrka är en av många strategier för aktiehandel som kan användas för att 

undersöka om riskjusterad överavkastning går att erhålla och i förlängningen om 

marknaden kan sägas vara ineffektiv. Fördelen med just relativ styrka är att metoden är 

lättanvänd och överskådlig. Nackdelen med modeller som bygger på strategier för 

aktiehandel är att det inte finns någon standardiserad metod för att mäta 

marknadseffektivitet med olika strategier. Hade andra parametrar valts för modellen, 

t.ex. 20 dagars fönster och bäst presterande 5% av aktierna i populationen så hade 

resultaten sannolikt sett lite annorlunda ut. Statistiska tester som t.ex linjär korrelation, 

icke linjär korrelation, unit root och variance-ratio test ger inte samma utrymme för 

egna val av parametrar. Detta är med stor sannolikhet anledingen till att de används i 

större utsträckning till att undersöka graden av marknadseffektivitet. Uppsatsen ämnar 
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dock inte att komma fram till en enda sanning utan snarare att undersöka om marknaden 

är ineffektiv avseende vår specifika modell med de valda parametrarna. 

7.3 Förslag till framtida forskning 
Då den undersökta tidsperioden endast involverade en kraftig nedgång och två stora 

uppgångar så är det svårt att dra några generella slutsatser på hur relativ styrka fungerar 

i olika marknadsklimat i avseende att mäta graden av marknadseffektivitet. En mer 

omfattande studie på längre undersökningsperiod och på olika index skulle ge en 

tydligare bild på hur marknadseffektiviteten förändras. En studie innehållandes fler upp- 

och nedåttrender skulle tydligare kunna besvara frågan om varför en negativ korrelation 

återfinns mellan olika segment. 

 

Det hade även varit intressant att undersöka vilka resultat en annan urvalsmetod hade 

presterat gällande marknadseffektivitet. Kan en modell byggas som kan förklara 

förändringar i marknadseffektivitet med tydlig koppling till teorier från ekonomisk 

beteendevetenskap? 

7.4 Teoretiska bidrag samt praktiska rekommendationer 
Antagande 1 från kapitel 3.3.1 att en stor mängd rationella investerare gör marknaden 

mer effektiv är mycket svårt att argumentera emot. Med detta sagt tycker vi att EMH i 

grunden är en bra ekonomisk teori. Problemet med modellen har varit att anhängarna till 

den försöker bevisa att EMH alltid gäller och att marknader alltid är effektiva medan 

motståndarna försöker förkasta EMH genom att visa att det finns ineffektiva marknader. 

Vår åsikt är att det inte borde vara frågan om att förkasta EMH som teori utan snarare 

att förkasta om EMH kan sägas gälla på marknaden för en specifik tidsperiod. 

Kopplingen som görs mellan EMH och AMH där marknaden ibland är effektiv och 

ibland ineffektiv är enligt oss en mer komplett ekonomisk teori. 

 

Först och främst anser vi att studiens resultat bör leda till att läsaren ställer sig skeptisk 

till EMH’s framtida relevans i diskussionerna kring marknadseffektivitet. 

Marknadseffektivitet bör i framtiden ses som ett relativt begrepp vilket går hand i hand 

med resultat från studier på föränderlig marknadseffektivitet, Campbell et al. (1997), 

Neely et al. (2009), Lo (2012). Studiens resultat är även tvetydiga kring i vilket 

marknadsklimat som momentum fungerar bäst. Våra teoretiska bidrag blir därmed: 

 

Bidrag 1: Marknadseffektivitet bör ses som ett dynamiskt begrepp som bland annat 

beror på anomaliers uppkomst och försvinnanden. 

 

Bidrag 2: Momentum kan inte generellt sägas prestera bäst i uppåt- eller nedåtgående 

trender utan fungerar snarare bäst där marknaden är minst effektiv för tillfället. 

 

Vilka är då de praktiska rekommendationer som en investerare kan ta med sig från 

studien? Det primära som en privat investerare kan ta med sig från vår studie är att 

markandseffektiviteten förändras över tid, en vetskap som kan underlätta 

investeringsbeslut och öppna upp för ett mer informerat sparande. 

 

Det är viktigt att påpeka att resultat som erhålls inom forskning på ekonomisk data i 

regel inte alltid är överförbara på andra urval än det undersökta. Marknaderna och 

aktörerna förändras kontinuerligt vilket gör att strategier som fungerat en dag inte 
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behöver fungera nästa. Man kan exempelvis jämföra det med studier på fysiska system 

där ett resultatet av forskning ofta är generaliserbara. Visar en studie att ett ämne fryser 

vid en viss temperatur och atmosfärstryck, eller att ett föremål accelererar med en viss 

hastighet när den närmar sig jorden så är det sannolikt att samma resultat kommer att 

kunna genereras även i framtiden. 

 

Trots detta går det att generalisera några av slutsatserna från denna studie till liknande 

marknader. Med tanke på att anomalier verkar uppkomma och försvinna i perioder så 

tror vi att marknaden kommer att fortsätta att pendla i effektivitet. Så länge 

småbolagseffekten uppvisar detta mönster så tror vi att korrelationen i Alpha mellan 

blocken av Large Cap och All-Share mot Mid- och Small Cap kommer att fortsätta att 

vara negativ. Detta kan investeraren dra nytta av i den mån det går att mäta graden av 

marknadseffektivitet på ett tillförlitligt sätt. 

 

I kapitel 1.4, när vi syftade på hur graden av marknadseffektivitet förändras, skrev vi: 

“Om vi kan påvisa skillnader över tid och mellan de olika segmenten så vill vi utreda 

vilka de bakomliggande faktorerna är. Detta kan ge tändvätska till den glödande 

debatten om selektionsbias i studier som använt sig utav strategier för aktiehandel.” Vi 

tycker att vi väl har uppfyllt detta syfte då vi visat hur graden av marknadseffektivitet 

har förändrats över tid och vilka bakomliggande faktorer som kan förklara förändringen. 

Detta kan ge upprättelse till de forskare som anklagats för selektionsbias i sina studier. 

Det är troligt att marknaden faktiskt har förändrats i graden av marknadseffektivitet 

mellan undersökningsperioderna.  
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Appendix A – Matlab-skript för beräkning av Alpha för Large Cap 
 

Nedan följer kommenterad kod till Matlab-skriptet som beräknar Alpha för Large Cap. 

Det enda som skiljer koden från de övriga skripten är antal aktier i urvalet och från 

vilken ”range” och ”sheet” som datat importeras och exporteras från/till i Excel.    

 
clear 

  
% Antal aktier i urvalet 
numS=13; 

  
% Antal dagar+1 i historisk period bakåt och framåt  
numD=65; 

  
% Fil för import av aktier från excel 
filnamn1='E:\Skola\EXJOBB\Stocks_Nordic'; 
% Fil för import av riskfri ränta från excel 
filnamn2='E:\Skola\EXJOBB\rf3M'; 
% Fil för export av resultat till excel 
filnamn3='E:\Skola\EXJOBB\Resultat'; 

  
% Variabler för Sheets i excel 
sheet1=1; 
sheet2=2; 
sheet3=3; 
sheet4=4; 
sheet5=5; 

  
% Range för all data sheet 1 
rangeA1='B3:EF2762'; 
% Range för datum 
rangeA2='A3:A2698'; 
% Range för indexvärden 
rangeA3='B3:B2698'; 
% Range för riskfri ränta 
rangeRF='B6:B129'; 

  
% Läs in data från excelfil 
[A1, ~, ~] = xlsread(filnamn1,sheet1,rangeA1); 
[~, ~, A2] = xlsread(filnamn1,sheet5,rangeA2); 
[A3, ~, ~] = xlsread(filnamn1,sheet5,rangeA3); 
[B, ~, ~] = xlsread(filnamn2,sheet1,rangeRF); 

  
LengthA1=size(A1);                % Dimension på matris för 1 dags 

data 
LengthA3=size(A3);                % Dimension på matris för 1 dags 

indexdata   
LengthB=size(B);                  % Dimension på matris för riskfri 

ränta   
C=zeros(LengthA3(1),LengthA1(2)); % Dagsavkastningar 
D=zeros(numD-1,1);                % Dagsavkastningar för strategi 
E=zeros(LengthA3(1),LengthA1(2)); % numD historisk avkastning per dag 
F=zeros(LengthA3(1),1);           % Dagsavkastningar för index 
G=zeros(LengthA3(1),numS);        % Indexplats för numS bästa aktier 

(numD) 
Temp=zeros(LengthA3(1),numS);     % Icke normaliserad vikt för 

strategi 
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W1=zeros(LengthA3(1)-1,numS);     % Normaliserad vikt för strategi 
Std_Index_3M=zeros(LengthA3(1),1);% Standaravvikelse för 

indexportföljen 
Std_RS_3M=zeros(LengthA3(1),1);   % Standaravvikelse för 

strategiportföljen 
RS_3M=zeros(LengthA3(1),1);       % numD avkastning för strategi per 

dag 
Index_3M=zeros(LengthA3(1),1);    % numD avkastning för index per dag 
rf=zeros(LengthA3(1)-1,1);        % Matris för riskfri ränta 

  
% Dagsavkastningar för alla aktier i population 
C(2:end,:)=A1(numD+1:end,:)./A1(numD:end-1,:); 

  
% Dagsavkastningar för index 
F(2:end,:)=A3(2:end,:)./A3(1:end-1,:); 

  
% numD historisk avkastning per dag 
E(1:end,:)=A1(numD:end,:)./A1(1:end-numD+1,:); 

  

% Trunca dagsdatum-vektor i year, month och day 
[~,remain]=strtok(A2,'-'); 
[monthtemp]=strtok(remain,'-'); 

  
% Konvertera monthtemp till double 
month=str2double(monthtemp); 

  
% Sortera numD historiska avkastningar numS bästa dag för dag 
for j=1:1:LengthA3(1) 
    [X,Xind]=sort(E(j,:),'descend'); 
    b=1; 
    % Koll ifall X innehåller NaN, om==1 gå till nästa element 
    while isnan(X(b))==1 
        b=b+1; 
    end 
    % Spara indexplats för de numS bästa aktierna för dag j 
    for n=b:1:b+numS-1 
        G(j,n-b+1)=Xind(n); 
    end 
end 

  

for j=1:1:LengthA3(1)-numD+1 
    c=1; 
    % Sätt alla vikter till 1/numS  
    W1(j,:)=1/numS; 
    for k=j:1:j+numD-2 
        for i=1:1:numS 
            % Beräkna vad vikterna växer till nästa dag 
            if k < LengthA3(1) 
                Temp(k+1,i)=C(k+1,G(j,i))*W1(k,i); 
            end 
        end 
        % Daglig avkastning för strategin denna period 
        if k < LengthA3(1) 
            D(c)=sum(Temp(k+1,:)); 
            c=c+1; 
        end 
        for i=1:1:numS 
            % Normalisera vikterna 
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            if k+1 < LengthA3(1) 
                W1(k+1,i)=Temp(k+1,i)/sum(Temp(k+1,:)); 
            end 
        end 
    end 
    % Beräkna strategi och buy-and-holdportföljernas avkastning och 
    % standardavvikelse över senaste numD dagarna 
    Index_3M(j+numD-1)=prod(F(j+1:j+numD-1)); 
    Std_Index_3M(j+numD-1)=std(F(j+1:j+numD-1)); 
    RS_3M(j+numD-1)=prod(D); 
    Std_RS_3M(j+numD-1)=std(D); 
end 

  
% Konvertera riskfri medel  
k=1; 
for j=1:1:LengthB(1) 
    if k<LengthA3(1) 
        while month(k)==month(k+1) 
            rf(k)=B(j); 
            k=k+1; 
        end 
        rf(k)=B(j); 
        k=k+1; 
    end 
end 

  

% Uttryck inte ränta i % 
rf=rf/100; 

  
% Beräkna Risk Adjusted Performance 
w=Std_Index_3M(numD:end)./Std_RS_3M(numD:end)-1; 
RAP_3M=RS_3M(numD:end).*(1+w)-w.*exp(rf(1:end-numD+2)*(1/4)); 
LengthRAP=size(RAP_3M); 

  
% Beräkna Alpha 
Alpha=RAP_3M-Index_3M(numD:end); 
Alpha=Alpha*100; 

  
%Exportera resultat 
xlswrite(filnamn3,Alpha,sheet1,'A2'); 
xlswrite(filnamn3,RAP_3M,sheet3,'A2'); 
xlswrite(filnamn3,Index_3M(numD:end),sheet5,'A2'); 
 

Appendix B – Matlab-skript för tester och plottar av figurer 
 

Nedan följer kommenterad kod till Matlab-skriptet som beräknar tester för alla segment 

samt plottar för figurer. 

 
clear 

  
% Antal dagar+1 i historisk period bakåt och framåt  
numD=65; 

  
% Fil för import av index från excel 
filnamn1='E:\Skola\EXJOBB\Stocks_Nordic'; 
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% Fil för import av riskfri ränta från excel 
filnamn2='E:\Skola\EXJOBB\rf3M'; 
% Fil för import av Alphavärden från excel 
filnamn3='E:\Skola\EXJOBB\Resultat'; 
% Fil för export av resultat till excel 
filnamn4='E:\Skola\EXJOBB\ResultatAlpha'; 
% Fil för export av samvariationstest till excel 
filnamn5='E:\Skola\EXJOBB\AlphaCorr'; 

  
% Variabler för Sheets i excel 
sheet1=1; 
sheet2=2; 
sheet3=3; 
sheet4=4; 
sheet5=5; 

  
% Range för indexvärden 
RangeIndex='B3:E2698'; 
% Range för Alphavärden 
RangeAlpha='A2:D2633'; 
% Range för Alphavärden 
RangeRAP='A2:D2633'; 
% Range för Datum 
RangeDatum='A3:A2698'; 
% Range för Indexportfölj 
RangeIndex_3M='A2:D2633'; 

  
% Läs in alla indexvärden 
[Index, ~, ~] = xlsread(filnamn1,sheet5,RangeIndex); 
% Läs in alla datum för index 
[~, ~, Datum] = xlsread(filnamn1,sheet5,RangeDatum); 
% Läs in alla Alphavärden 
[Alpha_1, ~, ~] = xlsread(filnamn3,sheet1,RangeAlpha); 
% Läs in alla RAPvärden 
[RAP, ~, ~] = xlsread(filnamn3,sheet3,RangeRAP); 
% Läs in alla indexportföljer 
[Index_3M, ~, ~] = xlsread(filnamn3,sheet5,RangeIndex_3M); 

  
xlswrite(filnamn4,Alpha_1,sheet1,'A2'); 
xlswrite(filnamn4,Index,sheet2,'A2'); 
xlswrite(filnamn3,Index,sheet2,'A2'); 

  
m_value=0; 
alpha=0.0001; 
tail='right'; 

  
RAP=RAP-1; 
RAP=RAP*100; 
Index=Index(numD:end,4); 
Datum=Datum(numD:end); 

  
% Dela in index i 4 olika faser 
[~,V]=sort(Index(1:1250),'descend'); 
[~,X]=sort(Index(V(1):1750)); 
[~,Y]=sort(Index(X(1)+V(1):2500),'descend'); 

  
% Skapa strängar med Cap's 
B=['Large Cap';'Mid Cap  ';'Small Cap';'All-Share']; 
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% Dela upp i intervall 
IV(1)=1; 
IV(2)=V(1); 
IV(3)=V(1)+X(1); 
IV(4)=V(1)+X(1)+Y(1); 
[IV(5),~]=size(Index); 

  
%Markera fas i röd färg 
fas=4; 

  

Kordinater i plot 
p=[0.09 0.77 0.85 0.18; 
   0.09 0.55 0.85 0.13;  
   0.09 0.37 0.85 0.13; 
   0.09 0.19 0.85 0.13; 
   0.09 0.01 0.85 0.13]; 

  

p=[0.09 0.75 0.85 0.19;  
   0.09 0.50 0.85 0.19; 
   0.09 0.25 0.85 0.19; 
   0.09 0.01 0.85 0.19]; 

  

  

  

% %# plot Index 
x = IV(1):IV(5); 
y = Index(x); 
%# higlight points of interest 
idx = (IV(fas) <= x & x <= IV(fas+1)); 

  
% Plotta Nasdaq OMX Nordic All-Share Index 
figure 
%get(gcf,'position') 
set(gcf,'position',[643   382   621   544]); 
hax=axes('Position', p(1,:)); 
hold all, plot(hax,x, y, 'b') 
set(gca,'FontSize',10) 
set(gca,'XTick',[IV(1),IV(2),IV(3),IV(4),IV(5)]); 
set(gca,'XTickLabel',{'2003-04-01','2007-07-16','2009-03-10','2011-01-

19','2013-05-01'}); 
set(gca,'YTick',[100:30:260]); 
axis manual 
xlim([IV(1) IV(5)]) 
ylim([90 280]) 
title(['\fontsize{12}OMX Nordic All-Share Index']) 
ylabel('Indexvärde'); 
%# higlight points of interest 
%hold all, plot(hax,x(idx), y(idx), 'r') 

  
% Beräkna glidande medelvärde på 130 dagar av Alpha 
Medelv=zeros(IV(5),4); 
C=130; 
for j=1:1:4 
    for i=C+1:1:IV(5) 
        Medelv(i,j)=mean(Alpha_1(i-C:i,j)); 
    end 
end 
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% Plotta Alpha med glidande medelvärden för segmenten 
x2 = C+1:IV(5); 
for i=1:1:4 
    y = Alpha_1(x,i); 
    y2 = Medelv(x2,i); 
    hax=axes('Position', p(i,:)); 
    hold all, plot(hax,x, y, 'b') 
    % plot glidande medelvärde 
    hold all, plot(hax,x2, y2, 'r','LineWidth',2) 
    hold all, plot(hax,x, 0, 'k') 
    set(gca,'XTick',[IV(1),IV(2),IV(3),IV(4),IV(5)]); 
    set(gca,'XTickLabel',{[]}); 
    set(gca,'YTick',[-25:25:25]) 
    axis manual 
    xlim([IV(1) IV(5)]) 
    ylim([-30 45]) 
    title(B(i,:),'fontsize',11); 
    ylabel('Alpha %'); 
    %# higlight points of interest 
    %hold all, plot(hax,x(idx), y(idx), 'r') 
end 

  
% Plotta RAP över tid 
for i=1:1:4 
    y = RAP(x,i); 
    y2 = Medelv(x2,i); 
    hax=axes('Position', p(i,:)); 
    hold all, plot(hax,x, y, 'b') 

     
    % plot glidande medelvärde 
    %hold all, plot(hax,x2, y2, 'r','LineWidth',2) 
    hold all, plot(hax,x, 0, 'k') 
    set(gca,'XTick',[IV(1),IV(2),IV(3),IV(4),IV(5)]); 
    set(gca,'XTickLabel',{[]}); 
    set(gca,'YTick',[-45:45:45]) 
    axis manual 
    xlim([IV(1) IV(5)]) 
    ylim([-65 65]) 
    title(B(i,:),'fontsize',11); 
    ylabel('RAP %'); 
    %# higlight points of interest 
    %hold all, plot(hax,x(idx), y(idx), 'r') 
end 

  
% Plotta Alpha över tid för segmenten 
for i=1:1:4 
    y = Alpha_1(x,i); 
    y2 = Medelv(x2,i); 
    hax=axes('Position', p(i+1,:)); 
    hold all, plot(hax,x, y, 'b') 

     
    % plot glidande medelvärde 
    hold all, plot(hax,x2, y2, 'r','LineWidth',2) 
    hold all, plot(hax,x, 0, 'k') 
    set(gca,'XTick',[IV(1),IV(2),IV(3),IV(4),IV(5)]); 
    set(gca,'XTickLabel',{[]}); 
    set(gca,'YTick',[-25:25:25]) 
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    axis manual 
    xlim([IV(1) IV(5)]) 
    ylim([-30 45]) 
    title(B(i,:),'fontsize',11); 
    ylabel('Alpha %'); 
    %# higlight points of interest 
    %hold all, plot(hax,x(idx), y(idx), 'r') 
end 

  

  

  

  

  
% Beräkna regression mellan Alpha och Indexportföljer för All-Share 
xlswrite(filnamn4,{'Segment'},sheet4,'A1'); 
xlswrite(filnamn4,{'Fas'},sheet4,'B1'); 
xlswrite(filnamn4,{'Koefficient'},sheet4,'C1'); 
xlswrite(filnamn4,{'Konfidensintervall'},sheet4,'D1'); 
offset=3; 
% Fas 0, hela perioden 
for j=1:1:4 
    [b,bint]=regress(Alpha_1(:,j),Index_3M(:,4)); 
    xlswrite(filnamn4,{sprintf(B(j,:))},sheet4,sprintf('A%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn4,0,sheet4,sprintf('B%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn4,b,sheet4,sprintf('C%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn4,bint(1),sheet4,sprintf('D%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn4,bint(2),sheet4,sprintf('D%d',offset+1)); 
    offset=offset+3; 
end 

  
% Fas 1-4 
for i=1:1:4 
    for j=1:1:4 
        

[b,bint]=regress(Alpha_1(IV(i):IV(i+1),j),Index_3M(IV(i):IV(i+1),4)); 
        

xlswrite(filnamn4,{sprintf(B(j,:))},sheet4,sprintf('A%d',offset)); 
        xlswrite(filnamn4,i,sheet4,sprintf('B%d',offset)); 
        xlswrite(filnamn4,b,sheet4,sprintf('C%d',offset)); 
        xlswrite(filnamn4,bint(1),sheet4,sprintf('D%d',offset)); 
        xlswrite(filnamn4,bint(2),sheet4,sprintf('D%d',offset+1)); 
        offset=offset+3; 
    end 
end 

  

  
%Beräkna correlation för Alpha i olika faser 
offset=1; 
%Fas 0, hela perioden 
xlswrite(filnamn5,{sprintf('Fas %d',0)},sheet1,sprintf('A%d',offset)) 
xlswrite(filnamn5,{'Large Cap'},sheet1,sprintf('B%d',offset)); 
xlswrite(filnamn5,{'Mid Cap'},sheet1,sprintf('C%d',offset)); 
xlswrite(filnamn5,{'Small Cap'},sheet1,sprintf('D%d',offset)); 
xlswrite(filnamn5,{'All-Share'},sheet1,sprintf('E%d',offset)); 
xlswrite(filnamn5,{'Large Cap'},sheet1,sprintf('A%d',offset+1)); 
xlswrite(filnamn5,{'Mid Cap'},sheet1,sprintf('A%d',offset+2)); 
xlswrite(filnamn5,{'Small Cap'},sheet1,sprintf('A%d',offset+3)); 
xlswrite(filnamn5,{'All-Share'},sheet1,sprintf('A%d',offset+4)); 
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xlswrite(filnamn5,corr(Alpha_1(IV(1):IV(5),:),Alpha_1(IV(1):IV(5),:)),

sheet1,sprintf('B%d',offset+1)); 

  
offset=7; 
%Fas 1-4 
for i=1:1:4 
    xlswrite(filnamn5,{sprintf('Fas 

%d',i)},sheet1,sprintf('A%d',offset)) 
    xlswrite(filnamn5,{'Large Cap'},sheet1,sprintf('B%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn5,{'Mid Cap'},sheet1,sprintf('C%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn5,{'Small Cap'},sheet1,sprintf('D%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn5,{'All-Share'},sheet1,sprintf('E%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn5,{'Large Cap'},sheet1,sprintf('A%d',offset+1)); 
    xlswrite(filnamn5,{'Mid Cap'},sheet1,sprintf('A%d',offset+2)); 
    xlswrite(filnamn5,{'Small Cap'},sheet1,sprintf('A%d',offset+3)); 
    xlswrite(filnamn5,{'All-Share'},sheet1,sprintf('A%d',offset+4)); 
    

xlswrite(filnamn5,corr(Alpha_1(IV(i):IV(i+1),:),Alpha_1(IV(i):IV(i+1),

:)),sheet1,sprintf('B%d',offset+1)); 
    offset=offset+6; 
end 

  

  

  
% Beräkna medelvärde och T-test i olika faser 
xlswrite(filnamn4,{'Segment'},sheet3,'A1'); 
xlswrite(filnamn4,{'Fas'},sheet3,'B1'); 
xlswrite(filnamn4,{'Medelvärde'},sheet3,'C1'); 
xlswrite(filnamn4,{'H'},sheet3,'D1'); 
xlswrite(filnamn4,{'P-värde'},sheet3,'E1'); 
xlswrite(filnamn4,{'Konfidensintervall'},sheet3,'F1'); 
xlswrite(filnamn4,{'Alpha'},sheet3,'G1'); 
xlswrite(filnamn4,{'Datum'},sheet3,'H1'); 
offset=3; 
% Fas 0, hela perioden 
for j=1:1:4 
    m=mean(Alpha_1(IV(1):IV(5),j)); 
    [h,p,ci]=ttest(Alpha_1(IV(1):IV(5),j),m_value,alpha,tail); 
    xlswrite(filnamn4,{sprintf(B(j,:))},sheet3,sprintf('A%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn4,0,sheet3,sprintf('B%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn4,m,sheet3,sprintf('C%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn4,h,sheet3,sprintf('D%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn4,p,sheet3,sprintf('E%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn4,ci,sheet3,sprintf('F%d',offset)); 
    xlswrite(filnamn4,alpha,sheet3,sprintf('G%d',offset)); 
    if j==1 
        xlswrite(filnamn4,Datum(1),sheet3,sprintf('H%d',offset)); 
        xlswrite(filnamn4,Datum(end),sheet3,sprintf('H%d',offset+1)); 
    end 
    offset=offset+3; 
end 
% Fas 1-4 
for i=1:1:4 
    for j=1:1:4 
        m=mean(Alpha_1(IV(i):IV(i+1),j)); 
        [h,p,ci]=ttest(Alpha_1(IV(i):IV(i+1),j),m_value,alpha,tail); 
        

xlswrite(filnamn4,{sprintf(B(j,:))},sheet3,sprintf('A%d',offset)); 
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xlswrite(filnamn4,{sprintf('%d',i)},sheet3,sprintf('B%d',offset)); 
        xlswrite(filnamn4,m,sheet3,sprintf('C%d',offset)); 
        xlswrite(filnamn4,h,sheet3,sprintf('D%d',offset)); 
        xlswrite(filnamn4,p,sheet3,sprintf('E%d',offset)); 
        xlswrite(filnamn4,ci,sheet3,sprintf('F%d',offset)); 
        xlswrite(filnamn4,alpha,sheet3,sprintf('G%d',offset)); 
        if j==1 
            

xlswrite(filnamn4,Datum(IV(i)),sheet3,sprintf('H%d',offset)); 
            

xlswrite(filnamn4,Datum(IV(i+1)),sheet3,sprintf('H%d',offset+1)); 
        end 
        offset=offset+3; 
    end 
end 

 


