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	   I	  

SAMMANFATTNING	  

Denna studie utgår från den Adaptiva marknadshypotesen som genom ett evolutionärt 
perspektiv sammanbinder de två grundparadigmen Effektiva marknadshypotesen och 
Finansiell beteendevetenskap i ett försök att föra forskningen om marknadseffektivitet 
framåt. Vidare undersöker studien den svenska aktiemarknaden på ett, för den Adaptiva 
marknadshypotesen, nytt sätt där marknadseffektivitetens dynamik inom marknaden 
kartläggs och analyseras.  
 
Undersökningsenheterna består av OMX Stockholm All Share Index samt 
aktiemarknadens, utifrån marknadskapitalisering, fem största sektorindex. Med en 
robust metodologi kartlägger vi effektivitetsdynamiken mellan prisserierna under åren 
2000-2013 och finner stöd för den adaptiva marknadshypotesens förmenanden utifrån 
såväl marknadsindex som majoriteten av undersökta sektorindex. Studien påvisar också 
att effektivitetsanalys utifrån marknadens beståndsdelar åskådliggör 
effektivitetsdynamik inom marknaden, på ett sätt som analys av endast marknadsindex 
missar. Kartläggning utifrån sektorer visar även att förändringar i marknadsmiljön kan 
ge upphov till adaptiva ineffektiviteter på isolerade marknadssegment, och erbjuder 
därmed utveckling av AMH som i sin nuvarande form endast beaktar homogen förmåga 
för marknaden att bearbeta och inkorporera förändringar. Detta belyser betydelsen av 
diversifiering med avseende på effektivitet vid investeringsbeslut. Riskindikatorer för 
ineffektiviteter i respektive sektor samt korrelationsmatris över sektorers samvarierande 
effektivitet tas därför fram som initiala beslutsunderlag och komplement till traditionell 
portföljvalsteori. 
 
Ända sedan den effektiva marknadshypotesen formulerades av Eugene F. Fama för 
snart ett halvt sekel sedan har marknadseffektivitet debatterats kraftigt inom den 
finansiella forskningen. Den adaptiva marknadshypotesen erbjuder en ytterst tilltalande 
förklaring till marknadens beteende, där konsolidering mellan förespråkare för EMH 
och finansiell beteendevetenskap möjliggörs. Teorins potential att föra fundamental 
finansforskningen framåt har därför gjort att AMH, trots sin ringa ålder, snabbt fått 
uppmärksamhet inom forskningsdiskursen, och det är också av dessa anledningar vi 
sökt testa och samtidigt utveckla teorin och dess implikationer i en svensk kontext.   
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1.	  INLEDNING	  
Den inledande bakgrunden redogör för de forskningsläger som sedan flera årtionden debatterat 
antagandet om effektivitet på finansiella marknader. Därefter introduceras den teori som 
genom ett evolutionärt perspektiv förenar dessa lägers syn på effektivitet, vilken också ligger till 
grund för studien. Utifrån bakgrunden preciserar vi studiens mer specifika kontext genom ett 
problematiserande avsnitt. Problemformulering och syfte tydliggörs därefter i varsitt avsnitt, 
där premisser för studiens uppfyllelse av målsättning beskrivs. Avslutningsvis behandlas de 
avgränsningar som etablerar ramar för studiens genomförande. 

1.1	  PROBLEMBAKGRUND	  
När 2013 års ekonomi-pristagare till Alfred Nobels minne annonserades åskådliggjordes 
också en av de största motsättningarna inom den finansiella diskursen idag; Är 
finansmarknaden effektiv eller ej? 
 
Pristagarna var Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen samt Robert J. Shiller och 
motiveringen för utmärkelsen löd ”for their empirical analysis of asset prices” (Sveriges 
Riksbank, 2014). Kontroversen i utmärkelsen, som ett slags erkännande av 
forskningsområdets avsaknad av konsensus, ligger i att Fama och Hansen är 
förespråkare för att marknaden är effektiv medan Shiller menar att marknads-
effektivitet närmast är att betrakta som myt. Hur är det möjligt för två så fundamentalt 
diametrala antaganden om marknaden att samexistera och samtidigt båda antas vara så 
valida och viktiga? 
 
Detta teoretiska gap har Andrew Lo (2004) försökt förklara genom ett rationellt 
evolutionärt perspektiv. För att åskådliggöra denna potentiellt konsoliderande teori, 
Adaptiva Marknadshypotesen, vill vi börja med att förklara marknadseffektivitet och 
invändningar mot dess förekomst.  
 
Det finns, enligt Lo (2004), en gammal vits som förklarar effektivitet på marknaden; En 
Ekonom promenerar längs en gata med en kollega när de får syn på en tusenlapp. 
Kollegan sträcker sig ner för att ta upp den när ekonomen utbrister ”Strunta i den, om 
den var äkta skulle någon redan plockat upp den” (ibid). Marknadsallegorin är 
självfallet att det inte förekommer några arbitragemöjligheter, och att tidigare 
förbipasserande (marknadsaktörer) redan värderat tusenlappen som oäkta.   
 
Mer specifikt kan en effektiv marknad karaktäriseras av att priserna ständigt reflekterar 
all tillgänglig information, där prognoser inte tillförlitligt kan appliceras och där 
prisutvecklingen är slumpmässig, dvs. följer en Random Walk (Lo, 2004). På en 
effektiv marknad tar ett stort antal investerare rationella beslut baserat på rationella 
förväntningar, för att optimera sin nytta. I denna marknadsekologi inkorporeras all ny 
information direkt i priset, ett resultat av att investerare försöker skapa vinst på varje 
informationsövertag de anser sig ha, och genom denna process försvinner 
arbitragetillfällen genom att kursen justeras för att vid varje tillfälle spegla varje 
investerares värdering av tillgångens pris (ibid). Denna hypotes; den effektiva 
marknadshypotesen (EMH) (Fama, 1970) säger således i sin mest grundläggande form 
att marknadens utveckling är slumpmässig där inga riskjusterade överavkastningar kan 
uppnås på längre sikt, och där priser alltid är i jämvikt. 
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Intuitionen i EMH är relativt enkel, ju mer slumpmässig marknadens prisutveckling är 
ju mer effektiv är den och kan enligt Fama (1970, s. 414) delas in i tre former; svag, 
medelstark och stark. Formernas rangordning av effektivitet är utifrån graden av 
marknadens förmåga att bearbeta och reflektera ny information i priserna (Yen & Lee, 
2008, s. 3), där den mest basala, den svaga, formen anger att historisk prisinformation 
fullständigt och korrekt är inkorporerat i priset av tillgången (Fama, 1970). 
 
Idén att marknaden är slumpmässig och inte kan förutsägas kan spåras längre tillbaka än 
Famas bidrag om den effektiva marknadshypotesen formulerad under sent 1960-tal. 
Bachelier spekulerade redan innan 1900 i att aktiemarknaden följde en slumpmässig 
Brownsk rörelse1, en idé som Kendall testade under 1950-talet och som sedan också 
bekräftades i empiriska studier av Samuelson och Mandelbrot under 1960-talet (Yen & 
Lee, 2008).    
 
Antagandet om att marknaden är effektiv har haft, och har, stora implikationer. Inom 
den finansiella akademin är EMH ett fundamentalt grundparadigm, men framförallt har 
uppfattning om marknadseffektivitet följder för investerare och aktörer på 
finansmarknaden. Om marknaden är effektiv elimineras risken att handla med 
felprissatta tillgångar samtidigt som kapitalprissättningsmodeller utifrån exempelvis 
Markowitz portföljteori (1952) och dess förlängning i CAPM (Sharpe, 1964) hålls 
relativt konstanta och tillförlitliga över tid. 
 
På grund av EMH’s betydelse har således teorin testats empiriskt under lång tid. Yen & 
Lee (2008) menar att EMH främst fick stöd under och efter 1960-talet, men att i 
synnerhet finansiell beteendevetenskaps tilltagande framfart under 1990-talet kraftig 
ifrågasatt teorin. 
 
Om marknaden är effektiv, och således priserna korrekta, bör den rationella investeraren 
endast diversifiera en portfölj eller köpa index. Trots detta är handelsvolymerna i 
realiteten alldeles för höga för att endast förklara likviditetsbehov och 
portföljbalansering (Malkiel et al., 2005). Detta är en av många effektivitetsavvikelser 
som den psykologiskt inriktade finansiella beteendevetenskapen förklarar med mänsklig 
irrationalitet.  Grundproblematiken enligt denna diskurs är att kvantitativa modeller 
baserade på effektiva marknader kommer vara felaktiga, eftersom marknadsaktörerna i 
sig inte baserar sina beslut på de rationella nyttomaximerande premisser vilka EMH 
bygger sina antaganden på (Lo, 2004). 
 
Investeraren, enligt finansiell beteendevetenskap, är begränsad i sin rationalitet och 
baserar sina beslut på att endast tillfredsställa sina behov utifrån den information som 
finns tillgänglig. Beslutsfattandet hos individen är utsatt för en mängd kognitiva fel som 
övermod, överreaktioner, flockbeteende, ånger och loss aversion vilka alla bidrar till att 
marknadsaktörer handlar irrationellt. EMH erkänner irrationalitet på marknaden, men 
menar att dessa anomalier omedelbart försvinner genom rationella marknadskrafter 
vilket gör att irrationaliteten på marknaden är försumbar och irrelevant (ibid). 
Förespråkare för finansiell beteendevetenskap hävdar snarare att anomalierna är så 
omfattande och frekventa att en beteendeorienterad syn på marknaden bättre förklarar 
den observerade verkligheten. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Brownsk rörelse beskriver ursprungligen hur små föremål rör sig oregelbundet och slumpmässigt i en 
vätska (Nationalencyklopedin, 2014)  
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Thaler var en av de första att påvisa starka argument för effektivitetsavvikelsernas 
magnitud (Yen & Lee, 2008, s. 320) medan Schleifer (2000) stärker uppfattningen om 
att beslutsfattande är beroende av hur ett problem är presenterat, samt att irrationellt 
beteende är systematiskt. En av de idag starkaste förespråkarna för 
beteendevetenskaplig ansats inom finansforskning är Shiller, som i sin rapport 2003 
argumenterade starkt mot bristerna med EMH, och att finansiell beteendevetenskap bör 
ersätta EMH som grundparadigm (Yen & Lee, 2008). 
 
Medan EMH menar att marknaden alltid är effektiv och i jämvikt, då investerare är 
rationella och anomalier är så små att de kan negligeras, så menar alltså finansiell 
beteendevetenskap att normen är att marknaderna inte är effektiva då investeraren inte 
tar rationella beslut eftersom det föreligger begränsningar och biaser i den kognitiva 
förmågan. Med empiriska resultat som påvisar fluktuerande marknadseffektivitet och 
antagandet om investerarens rationalitet som brännpunkter mellan diskurserna, föreslår 
Lo (2004) ett nytt synsätt som gör att de båda teoribildningarna kan samexistera; 
Adaptiva marknadshypotesen (AMH). 
 
AMH försöker förklara fluktuationer i marknadseffektivitet över tid genom att anta ett 
evolutionärt perspektiv. Lo (2004, s. 17) förklarar de kognitiva biaser som finansiell 
beteendevetenskap anser skapa irrationalitet med att detta skeende endast är anpassning 
till förändringar i marknadsmiljön, att investerare således är evolutionärt rationella. Lo 
(2005, s. 31) beskriver marknadsmiljön som sammansättningen av institutioner, 
teknologi, industrier och andra faktorer som utgör och påverkar den finansiella 
marknaden. Sammansättningen av olika investerargrupper därinom kallas 
marknadsekologin, och Lo menar vidare att förändringar, chocker, i marknadsmiljön 
skapar en process där överlevnad genom anpassning är den kraft som formar 
effektiviteten på marknaden. Individer gör finansiella val baserat på tidigare 
erfarenheter och lär sig genom positiv/negativ förstärkning av utfallen. Genom denna 
process anpassas individens finansiella problemlösningsförmåga till en tillfredsställande 
nivå. Denna strategi fungerar så länge marknadsmiljön inte förändras, för när detta sker 
fungerar till hög sannolikhet inte längre tidigare problemlösningsmetodik och då skapas 
det som finansiell beteendevetenskap kallar irrationellt beteende (ibid). Den 
marknadsineffektivitet som enligt finansiell beteendevetenskap beror på kognitiva 
biaser är enligt Lo (2004) fullt rationella, men skapar ineffektivitet genom att de 
individuella regler för problemlösning som skapats genom trial and error i 
marknadsmiljö X inte fungerar då förändringar skapat marknadsmiljö Y. Ett naturligt 
urval sker kontinuerligt i marknadsekologin då marknadsförutsättningarna förändras.   
 
AMH förenar EMH och finansiell beteendevetenskap genom att förklara rationaliteten i 
individens anpassningsprocess till förändrade förutsättningar i miljön. AMH menar 
också att marknadseffektivitet inte är ett allt eller inget-resonemang utan snarare beror 
på ständiga anpassningar till förändringar i marknadssammansättningen, vilket 
kontinuerligt skapar nya vinstmöjligheter, konkurrensförhållanden och förutsättningar i 
ekonomin. Kartlagd modell över vilka dessa förändringsfaktorer är, hur de samverkar 
och på vilket sätt de specifikt påverkar marknaden är inte klarlagt inom AMH, men 
denna ständiga process gör således att konvergens mot en slutgiltig marknadsjämvikt ej 
heller är att förvänta sig. 
 
Även om AMH främst förklarar samexistensen mellan EMH och finansiell 
beteendevetenskap på ett intellektuellt konsekvent sätt menar Lim och Brooks (2011) att 
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AMH är ett stort genombrott inom finansforskningen. Med anledning av ökad relevans 
och globalisering av finansmarknaden under 2000-talet, men också av den tilltagande 
volatilitet och instabilitet som observerats, är det av yttersta vikt att etablera och bygga 
vidare på just de teorier som kan finna konsensus och samtidigt erbjuda nya teoretiska 
och praktiska perspektiv. 

1.2	  PROBLEMATISERING	  

Att AMH förklarar effektivitetsavvikelser som en ständig anpassningsprocess, genom 
trial and error-inlärning, till förändrade marknadsmiljöer är en synnerligen svår teori att 
slutgiltigt bevisa. Snarare kan studier använda teorin för att kartlägga det 
marknadsskeende som statuerar en adaptiv marknad; En marknad som skiftar mellan 
effektivitet och ineffektivitet. 
 
I ett försök att bevisa AMH genom att påvisa skiftande effektivitet, och samtidigt 
kritisera förespråkare av EMH’s användning av för långa tidsserier vid statistiska 
studier av effektivitet, valde Urquhart & Hudson (2013) att undersöka 
marknadseffektiviteten under kortare tidsintervall. Genom att undersöka avkastningen 
på de japanska, amerikanska och engelska aktiemarknaderna under nästan 100 år, 
indelade i 5-årsintervaller, kommer studien fram till att samtliga marknader uppvisar 
tecken på adaptivitet. Urquhart & Hudson utgår ifrån statistiska test för att påvisa om 
det finns beroende i aktieavkastningens tidsserie, vilket skulle bryta mot Random Walk-
antagandet och således motbevisa EMH. Lim & Brooks (2011) menar att denna typ av 
test är en av två dominerande metoder för att testa marknadseffektivitet. 
 
Den andra metoden undersöker, utifrån historisk data, om givna investeringsstrategier 
erbjuder riskjusterad överavkastning i förhållande till en buy and hold-strategi. Denna 
implikation skulle vara inkonsekvent med EMH, som anger att överlägsna strategier 
direkt uppfattas och elimineras av marknadskrafter för att sedan inte återvända.   AMH 
menar snarare, på grund av den evigt skiftande effektiviteten, att en investeringsstrategi 
som under en viss tidsrymd skapat överavkastning kommer att försvinna, för att under 
en senare tidsrymd under nya marknadsförhållanden återigen erbjuda 
arbitragemöjligheter (Lim & Brooks, 2011, s. 72). Utifrån detta resonemang finner 
Neely et al. (2009), genom att studera just tekniska investeringsstrategier på den 
internationella växelkursmarknaden, stöd för AMH. 
 
Att utmana EMH, i synnerhet den svaga formen, har varit ett ytterst aktivt akademiskt 
område ända sedan sent 1960-tal (Yen & Lee, 2008), både genom att använda statistiska 
tester av Random Walk-antagandet eller genom att undersöka förekomsten av 
riskjusterad överavkastning utifrån investeringsstrategier (ibid). Att just bekräfta eller 
förkasta effektivitet i absolut och konstant mening, vilket EMH varit föremål för under 
lång tid, är en av de större invändningar Lo (2004) har mot forskning i detta område, 
eftersom effektivitet är föränderlig över tid. 
 
För att fånga detta skeende, fluktuationer i effektivitet över tid, är tillvägagångssättet att 
statistiskt testa Random Walk-antagandet i olika tidsperioder av prisserier tilltalande. 
Med samma utgångspunkt som Urquhart & Hudsons (2013) studier kan marknadens 
dynamiska effektivitet illustreras genom att testas i intervaller, snarare än under hela 
tidsserien. Vad som inte testats tidigare, till skillnad från genomlysning av effektivitet 
eller illustrering av AMH på en given marknad (Lo, 2004, 2005, 2012; Neely et al., 
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2009, Yen & Lee, 2008, Kim et al., 2011) eller mellan olika marknader (Urquhart & 
Hudson, 2013), är att undersöka och kartlägga skiftande effektivitet utifrån ett djupare 
perspektiv på en isolerad marknad. Utifrån Los (2004) resonemang om att externa 
chocker förändrar marknadsmiljön och marknadsekologin, är det rimligt att anta att 
dessa förändringar, utifrån exempelvis teknologiska, juridiska- och klimatmässiga 
faktorer, kan ha olikartade effekter på olika segment av marknaden. 
 
Ett rimligt antagande är således att adaptiv effektivitet inte bara kan åskådliggöras 
utifrån aggregatet av en marknads prisserie, utan snarare att denna marknad kan 
studeras och analyseras utifrån de branscher som utgör marknaden. 
 
På samma sätt som Urquhart & Hudson (2013) kartlägger tidsintervallbaserad 
effektivitet på tre olika aktiemarknader, så är det rimligt att anta samma metodik för att 
skärskåda adaptiv effektivitet i branschindex inom samma nationella marknad, 
exempelvis den svenska aktiemarknaden. Higgs & Worthington (2004) är en av få 
studier som undersöker effektiviteten på den svenska aktiemarknaden, om än endast 
som ett delurval bland 15 andra aktiemarknader i Europa. Utifrån statistiska tester av 
Random Walk-antagandet, dvs svag marknadseffektivitet, dras slutsatsen att 
aktiemarknaden i Sverige, utifrån vissa test, uppvisar effektivitet. Chan et al. (1997) 
kommer också, utifrån unit root-test, fram till att den svenska aktiemarknaden uppvisar 
svag effektivitet. Båda dessa studier baseras på dataserier som slutar vid 1992 
respektive 2003 och det finns invändningar mot att använda föråldrad data. Lo (2012, s. 
20) skriver att “…there are objective reasons to believe that the environment of the last 
decade is significantly different from that of the six decades prior” och menar att den 
finansiella marknaden under 2000-talet, med stora förändringar i demografi, teknologi 
och andra makro- och mikrofaktorer, gör att analys och perspektiv inom finansiell 
forskning även måste förändras.   
   
Adaptiva marknadshypotesen, som en konsoliderande teori mellan EMH och finansiell 
beteendevetenskap, är fortfarande ung och relativt abstrakt men skapar en viktig 
potentiell konsensus kring forskning i det område som under senare tid är allt mer 
relevant för vårt samhälle, den finansiella marknaden. Utan en sammanhållande 
förklaring till marknadens skiftande beteende skapas en orolighet hos investerare, vars 
kapitalallokeringsmodeller är baserade på antaganden som lider av diskrepans med 
verkligheten, i synnerhet under 2000-talet. Vi anser därför att vidare studier av AMH 
och hur teorin, som perspektiv, kan användas för att skapa ny förståelse för den 
finansiella marknaden är av yttersta vikt. 
 
Föga forskning kring effektivitet på den svenska aktiemarknaden under 2000-talet gör 
denna marknad intressant att studera vidare, i synnerhet utifrån metodiken att illustrera 
AMH genom test av Random Walk-antagandet under tidsintervaller. Utöver att skapa 
ny förståelse för föränderlig effektivitet på den svenska aktiemarknaden, är vi också 
intresserade av att studera applicerandet av adaptiva marknadshypotesen ur ett nytt 
perspektiv. Genom att undersöka den svenska marknaden utifrån urval av dess största 
branschindex kan dynamiken hos effektivitet kartläggas på ett, även för AMH, nytt vis. 
Utifrån denna ansats finns möjlighet att skapa djupare förståelse för hur ineffektivitet 
och effektivitet potentiellt kan samexistera i tid på samma marknadsplats, i ett 
dynamiskt samspel. 
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1.3	  PROBLEMFORMULERING	  
Visar den svenska aktiemarknaden tecken på adaptiv effektivitet, hur samverkar den i så 
fall inom dess underliggande sektorer och vilka implikationer innebär detta? 

1.4	  SYFTE	  
Studiens huvudsakliga syfte är att genomlysa den svenska aktiemarknaden för att, 
utifrån aggregatet och dess största beståndsdelar, kartlägga potentiell existens, 
samverkan samt praktiska och teoretiska implikationer av adaptiv effektivitet. 
 
Utifrån ambitionen att besvara problemformuleringens ram har vi konstruerat tre 
delsyften vilka studien måste besvara för att huvudsyftet ska anses vara uppfyllt. 
 

Delsyfte 1:  
Kartläggning av effektivitet på svenska aktiemarknaden utifrån marknadsindex. 

 
Delsyfte 1 ämnar undersöka den potentiella existensen av adaptiv effektivitet på den 
svenska marknaden som helhet, utifrån OMXS All Share-index. Att kartlägga den 
svenska marknadens aggregerade effektivitet ligger som grund för övriga delsyften och 
slutligen för besvarandet av problemformuleringen. Detta delsyfte är 
utgångsfundamentet för att även uppnå de teoretiska och praktiska bidragsansatserna.  
 

Delsyfte 2:  
Kartläggning av effektivitet på svenska aktiemarknaden utifrån sektorindex. 

 
Delsyfte 2 ämnar undersöka adaptiv effektivitet genom att analysera de fem största 
sektorbeståndsdelarna på svenska aktiemarknaden. Genom att dela upp aktiemarknaden 
på sektornivå kan möjliga effektivitetsmönster åskådliggöras på ett sätt som 
undersökning av ett sammanvägt marknadsindex kan missa. Kartläggning av 
marknadssektorerna kan även visa på effektivitetsskillnader som tidigare inte 
undersökts genom AMH. Om någon sektor påvisar ineffektivitet när marknaden i stort, 
eller någon annan sektor, är effektiv indikerar det att chocker kan uppstå och ha isolerad 
inverkan på enskilda segment vilket skulle bekräfta och bygga ut de teoretiska och 
praktiska implikationerna av AMH.  

 
Delsyfte 3:  

Analys av sektorers ineffektivitetsrisk och samvariation. 
 
Delsyfte 3 ämnar att ur ett investerarperspektiv illustrera, konkretisera och analysera 
effektivitetsdynamiken mellan undersökta index. Om resultaten av delsyfte 1 och 2 
påvisar att marknaden är adaptiv, samt att sektorers effektivitet avviker från varandra, 
avser delsyfte 3 således att praktiskt redogöra för karaktäristika och samvariation i 
effektivitet hos den svenska marknadens All Share- och fem största sektorindex. Detta 
delsyfte ämnar därigenom generera initiala praktiska underlag för att beakta skiftande 
effektivitet vid diversifieringsstrategier inom en marknad. 
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Teoretiska bidrag: 
• En genomlysning av den svenska aktiemarknadens effektivitet utifrån ett nytt 

adaptivt förklaringsperspektiv, kartlagd genom analys av marknadsindex och 
dess största underliggande sektorer.  
 

• Generering av ny kunskap kring den ännu relativt unga AMH, där ansatsen att 
kartlägga marknadens och undersegmentens samexisterande 
effektivitetsförekomst/-avvikelse kan illustrera hur marknadsmiljöförändringar 
potentiellt inkorporeras på olika sätt inom marknaden. 

 
Praktiskt bidrag: 

• Skapa underlag för ökad medvetenheten vid investeringsbeslut genom ett nytt 
perspektiv där effektivitet inom den svenska aktiemarknaden inte nödvändigtvis 
uppträder i konstant och absolut form. 
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1.5	  AVGRÄNSNINGAR	  
Studien avser perioden 2000-01-01 till 2013-12-30 på den svenska aktiemarknaden. 
Studier kring effektiva marknader har fram till den valda perioden sällan visat några 
signifikanta resultat som visat på ineffektivitet i längre tidsintervall (Malkiel et al., 
2005). Lo (2012) menar också att EMH, till högre grad än under 2000-talet, finner 
empiriskt stöd innan millenniumskiftet, i synnerhet i just långa tidsserier. Los (2012) 
argumentation om finansmarknadens förändrade karaktär, redan uttömmande empiriska 
undersökningar av marknadseffektivitet innan 2000-talet samt relevansen i att studera 
aktuell data för branschprisserier är de främsta argumenten för den valda 
undersökningsperioden. Valet av den svenska marknaden görs med hänsyn till 
geografisk access vid studiens genomförande, dvs. möjliggjord god kontakt med OMX 
Group, samt utifrån det teoretiska bidragens ansats där en isolerad marknad avses 
undersökas. Tidigare avsaknad belysning av effektiviteten på den svenska 
aktiemarknaden, i synnerhet utifrån AMH, gör den valda marknaden passande, utifrån 
förhoppningen att kunna uppnå reella teoretiska och praktiska bidrag.   
 
Med anledning av studiens begränsade tidsram kan vi inte undersöka samtliga sektorer 
på svenska marknaden. Av de totalt tio sektorer som Nasdaq delar in OMXS i 
undersöker vi de fem sektorer som idag är störst utifrån marknadskapitalisering. 
Längden av den undersökta tidsperioden gör givetvis att företag försvunnit, kommit in 
och/eller bytt lista. Detta är någonting studien accepterar, då det främst är 
branschindextillhörigheten hos företagen som är av intresse snarare än företagsspecifika 
faktorer. Företag inom en viss bransch ses således som en homogen grupp, med ett 
urval av dessa som representanter av index. Faktisk sammansättning blir på så vis 
irrelevant, ett antagande och avgränsning denna studie måste göra. 
 
Studien begränsar sig till att metodologiskt undersöka ineffektivitet genom att statistiskt 
testa beroende i prisserier, snarare än att undersöka riskjusterad överavkastning. Detta 
val görs främst med hänsyn till studiens metod att robust och triangulerat testa 
subsampel indelade i kalenderår, någonting som undersökning av investeringsstrategier 
inte lika väl kan göra. Daniel & Titman (1999) och Neely et al. (2009) mäter mängden 
riskjusterad överavkastning över tid, vilket AMH menar ska fluktuera, medan 
exempelvis Kim et al. (2011), Zhou & Lee (2013) och Urquhart & Hudson (2013) testar 
slumpmässighet i prisserier. Oavsett metod avser dessa båda ansatser att mäta samma 
fenomen; skiftande effektivitet. Att använda investeringsstrategier medför dock vissa 
ytterligare problem. Risknivån i testportföljen kan vara svår att säkerställa samtidigt 
som olika investeringsstrategier kan generera avvikande resultat i samma tidsserier. 
Studiens triangulerande metod stärker ytterligare valet att använda test av beroende i 
tidsserier. 
 
Det finns en mängd statistiska modeller som kan användas för att mäta effektivitet på 
finansiella marknader. Ickelinjära tester har på senare tid blivit populära inom 
forskningen av finansiell data (Hiremath & Kamaiah, 2010; Alagidede, 2011; Caraiani, 
2012; Lim & Hooy, 2012). Merparten av studierna som bygger på ickelinjära tester 
fokuserar dock på tillväxtmarknader där marknadsekologin skiljer sig från den svenska 
marknaden. Vi väljer, med bakgrund av föregående argument, att använda oss av mer 
traditionella teststatistikor som är av linjär karaktär. Testerna som används i studien är 
Variance Ratio (VR), Runs test och autokorrelationstest genom AR(2).  
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2.	  TEORETISK	  METOD	  

Följande kapitel underbygger syfte och problematisering med de vetenskapliga och 
metodologiska ståndpunkterna som studien bygger på. Det ges en djupgående redogörelse för 
verklighets- och kunskapssyn och vi argumenterar utifrån dessa generella utgångspunkter för 
angreppssätt, perspektiv och metodval. Syftet är att tydliggöra en metodologisk kontext och 
motivera studiens perspektiv och val utifrån den etablerade finansiella forskningsdiskursen. 
Detta för att skapa överförbarhet av studiens ansats och resultat. Avslutningsvis behandlar 
kapitlet studiens premisser för teorisökning, kritik av källor samt etiska perspektiv.  

2.1	  FÖRFÖRSTÅELSE	  
Vi är båda studenter vid Handelshögskolan på Umeå Universitet och denna studie är 
examensarbetet för utbildningen. Under studietiden har vi främst studerat kurser inom 
företagsekonomi och båda författarna har valt att inrikta sig mot finansiell ekonomi. 
Utöver kurser i företagsekonomi har vi även läst introducerande kurser inom 
nationalekonomi, statistik och juridik. Som vi diskuterat tidigare i studien är den 
effektiva marknadshypotesen ett fundament inom den finansiella teorin. Konsekvensen 
av det är att vi, författarna, har exponerats för EMH i betydligt högre utsträckning än 
övriga teorier som studien bygger på. Från vår synvinkel kan det leda till subjektivitet i 
studien och vi har därför valt ett positivistiskt synsätt. Bryman (2011, s. 556) menar att 
en positivistisk undersökning minimerar den subjektiva aspekten då forskarens 
värderingar kan hållas utanför forskningsparadigmets ramar. Ytterligare en aspekt som 
är viktig att diskutera i relation till vår förförståelse är den verkligheten vi skådat under 
vår studietid. Parallellt med den kontext där vår akademiska kunskap formats har 
finansiella marknader runt om i världen uppträtt på sätt som inte fullständigt förklaras 
av teorin. De många finansiella kriserna, och bristen på förklaringsmodeller, har väckt 
ett intresse kring denna motsägelse mellan teori och verklighet. Även om vår 
förkunskap kan skapa en subjektivitet i studien är vår fasta övertygelse att vi, då studien 
förutsättningslöst vill undersöka om AMH kan komplettera snarare än utmana EMH, 
bör kunna upprätthålla en objektiv ställning genom hela studien.  

2.2	  PERSPEKTIV	  
För att kontextualisera valt problem, metodologi, teori och analysförfarande är det av 
vikt att etablera studiens perspektiv. Den empiri vi undersöker, och hur den undersöks 
är endast intressant om detta kan relateras till det perspektiv som undersökningen antar 
(Thurén, 2013, s. 85-86). Denna studie undersöker, främst, aktieprisserier för att kunna 
bekräfta eller förkasta, och även utifrån ett nytt tillvägagångssätt underbygga 
vidareutveckling av, en ny teori kring finansmarknadens beteende. Utifrån detta 
resonemang kan det argumenteras för att studien främst är genomförd utifrån ett 
akademiskt perspektiv. Dock används den akademiska utgångspunkten, och de 
teoribildningar som utgör grunden, endast som struktur och modellbakgrund för att på 
ett nytt sätt förklara den svenska aktiemarknaden för de aktörer som främst berörs av 
den. Detta innebär att denna studie utgår från ett investerarperspektiv. 
 
Finansstudiers förhållande till praktisk applicerbarhet hos investerargrupper synliggörs 
avsevärt utifrån kapitalallokeringsmodeller som utgår från EMH och de 
prissättningsmodeller vilka bygger på dess antagande. Utifrån detta resonemang är 
studiens praktiska, men också teoretiska bidrag, tydligt kopplat till 
investerarperspektivet. 
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2.3	  KUNSKAPSSYN	  
Kunskapssynens roll inom den finansiella forskningen är tvivelsutan åsidosatt genom 
den konformitet som under lång tid omfattat fältet (Schmidt, 1982), men för att skapa en 
förståelse för denna studies epistemologiska utgångspunkt, och dess naturliga koppling 
även till valda angreppssätt och metod, är det ändå av vikt att etablera dess kontext.  
 
Historiskt sett är metodologin inom den finansiella forskningen ytterst homogen, där en 
absolut majoritet av forskningsansatserna utövat objektiva tillvägagångssätt (Ryan et 
al., 2002, s. 8). Forskningsprocessen inom den finansiella diskursen är därför ytterst 
inriktad på replikerbarhet och validering där teorier testas empiriskt genom användande 
av välkonstruerade test på stora sampel (ibid). Detta positivistiska synsätt, där endast 
observerbara och därigenom kvantifierbara företeelser kan mätas och generera kunskap 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 10-11), har en sådan grundläggande position inom 
finansforskning att filosofiskt metodologiska diskussioner snarast uppfattats som 
irrelevanta och därför sällan förekommer (Ryan et al., 2002, s. 10). Schmidt (1982, s. 
391) menar till och med att konformiteten inom forskningsfältet när det gäller bredare 
filosofiska frågor kring kunskapsgenerering gör att sådana diskussioner allmänt setts 
som rent tidsförödande. Utifrån denna historiska likriktning är det av vikt att diskutera 
hur denna studies kunskapssyn passar in i nutida kontext. 
 
Denna studies tillvägagångssätt, där dynamisk effektivitet på den svenska 
aktiemarknaden undersöks utifrån den adaptiva marknadshypotesen, följer också den 
traditionella metodologin inom finansdiskursen. De positivistiska tendenserna i vår 
ansats grundas till hög grad på att studien, för att uppnå validitet, reflekterar 
metodologier som etablerats inom forskningsfältet. Denna metodologi, utifrån 
positivism, följer tendenserna att (1) Endast förnimbara företeelser kan ses som 
kunskap, (2) Teorier ska skapa hypoteser som kan testas, (3) Kunskap uppnås genom 
insamlande av fakta som utgör grunden för regelbundenheter, (4) Vetenskap är 
värderingsfri och (5) Vetenskapliga och normativa påståenden är skilda (Bryman, 2011, 
s. 36). Den teoretiska ram denna studie använder är baserad på, i synnerhet, forskning 
kring den effektiva marknadshypotesen samt invändningar och förlängningar av denna. 
Dessa teoribildningar vilar på en objektiv ontologisk föreställning, men det finns också 
tendenser till invändningar mot forskningsfältets likriktning.  
 
Lo (2004, s. 11) menar att det naturvetenskapliga tillvägagångssättet till viss grad 
grundas på ett ”fysikavund”, där ekonomiska företeelser sökts förklaras utifrån 
grundläggande regler. Detta synliggörs tvivelsutan i EMH, och dess förlängda 
implikationer, och är enligt Lo (ibid) en orsak till den konflikt som finns kring 
hypotesen om marknadens effektivitet. Att utifrån strikta regler skapa modeller och 
teorier, baserade på en positivistisk syn influerad av naturvetenskapen, kan skapa 
problematik genom att ekonomiska system inte nödvändigtvis uppför sig som 
naturvetenskapliga system. Genom att grunda forskningsansatsen på att bygga modeller, 
med breda och ovillkorliga antaganden, finns också risken att ett paradigmskifte gör att 
all genererad kunskap under tidigare antaganden förloras och betraktas som felaktig 
(Ryan et al., 2002, s. 52). Ett exempel på detta är antagandet om individens rationalitet, 
ett ytterst viktigt antagande inom neoklassisk syn och därigenom EMH, där ett 
förkastande avsevärt skadar EMH’s validitet (ibid). Detta är också en, till viss del, 
förklarande orsak till konflikten mellan EMH och finansiell beteendevetenskap. 
 



	   11	  

Los (2004) studie, vilken denna studie till hög grad relateras till, är till viss del 
hermeneutisk då den kombinerar, och tolkar, effektiviteten på marknaden utifrån ett 
evolutionärt perspektiv. Genom att ändra perspektiv, från positivism till en mer tolkande 
hermeneutisk syn, inom en väldigt likriktad forskningsdiskurs är det på detta vis möjligt 
att kunna skapa ny förståelse inom forskningsfältet och därigenom skapa förutsättningar 
för nya förklaringsmodeller. Ryan et al. (2002, s. 24) menar också att heterogenitet 
inom finansforskning skulle vara av relevans för att bredda kunskapen. Denna studies 
ambition grundas till hög grad på att testa Lo’s framsteg inom forskningen kring 
marknadens effektivitet, där fundamentet för AMH till viss grad baseras på 
perspektivförskjutning utifrån ett tolkande hermeneutisk syn. Med detta bidrag redan 
gjort, och där den resulterade teoribildningen AMH fortfarande lider av abstraktet, avser 
denna studie att utifrån positivistiskt synsätt testa teorin på den svenska marknaden. För 
att kunna testa teorin är denna studie baserad på att, utifrån observerbara parametrar, 
systematiskt avbilda den objektiva verkligheten. Utöver forskningens likriktning där 
främst positivistiska ansatser vinner validitet, är studiens val baserad på att 
finansforskningen redan vunnit en ny intressant inriktning, adaptiva 
marknadshypotesen, genom att till viss grad utmana gällande forskningsmetodik. Denna 
studies ansats, med beaktan av denna kontext, är därför snarare att testa denna 
potentiellt paradigmskiftande teori utifrån traditionella epistemologiska perspektiv, men 
däremot genom användning av objekt, inriktning och tillvägagångssätt på sätt som inte 
gjorts tidigare.  

2.4	  ANGREPPSSÄTT	  
Ryan et al. (2002) argumenterar, som beskrivet i tidigare avsnitt, för att forskningen är 
väldigt homogen i dess process att utveckla kunskapen inom det finansiella området i 
allmänhet och inom marknadseffektivitet i synnerhet. Det finns ett tydligt mönster inom 
forskningen om marknadseffektivitet där två forskningsläger, EMH och finansiell 
beteendevetenskap, ständigt finner nya bevis för sin egen teori samtidigt som de 
förkastar motståndarens. Forskningen bygger oftast på deduktiva angreppssätt där stora 
mängder data anses beskriva verkligheten och därmed bekräfta eller förkasta det ena 
lägrets ståndpunkter. Yen och Lee (2008) slår också fast att forskningen inom 
marknadseffektivitet, historiskt sätt, har präglats av att en teori lanserats och därefter 
utmanats med deduktiva metoder. I synnerhet redogör de för EMH som under årtionden 
både bekräftats, ifrågasatts och motbevisats. I enlighet med Ryan et al’s. (2002) 
beskrivning av likriktning inom metodologi så menar Lo (2004, s. 14) att deduktion 
förvisso har sina uppenbara fördelar inom finansiell forskning men att kompletterande 
utgångspunkter sannolikt behövs. Lo drar paralleller med forskning inom fysik där 
deduktionen är väldigt framgångsrik eftersom den grundas på sökande av konstanta 
regler som gäller inom denna disciplin. Det finansiella systemet, som är skapat av 
människan och därför innehåller mänskliga fel, behöver dock behandlas på ett 
annorlunda sätt (ibid).  
 
Ryan et al. (2002, s. 27) menar även att identiska data-set kan generera väldigt skilda 
slutsatser beroende på den enskilde forskarens teoretiska utgångspunkt och dess 
argumentation kring empirin. Det leder till den problematik som vi introducerade denna 
studie med; de främsta förespråkarna för respektive gren producerar så valid forskning 
att de får dela på ekonomipriset till Alfred Nobels minne. 
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Med bakgrund av problematiken som behandlas ovan är vi eniga med Ryan et al; det 
behövs en mer varierad forskning inom finansiell teori. Trots detta väljer vi ett 
angreppssätt som går helt i linje med huvudfåran av finansiell forskning där vi utifrån 
en positivistisk ståndpunkt, med ett deduktivt angreppssätt testar kvantitativ data för att 
bekräfta eller förkasta en existerande teori. Motiveringen till valet bygger helt på att 
Andrew Lo, med den Adaptiva Marknadshypotesen, via en delvis induktiv metod 
introducerat en ny teori utifrån ett perspektiv som tidigare inte använts inom forskning 
kring marknaders effektivitet. Denna nya teorigenerering har renderat en, som ofta 
beskrivet, relativt abstrakt men samtidigt tilltalande konsolidering av tidigare 
dominerande idéer kring effektivitet. Att AMH har just denna natur, samt att teorin är 
relativt ung och uttömmande forskningsinsatser ej ännu genomförts, leder till att 
hypoteser kan brytas ut och testas. Den deduktiva processen, där hypoteser formuleras 
utifrån teori för att sedan testas genom relevant data varefter teorins giltighet analyseras 
(Bryman, 2011, s. 31) är, utifrån Los initiala bidrag, en passande ansats för denna 
studie. Till hög grad används dock AMH i denna studie som den grundläggande 
teoretiska förklaringen till skiftande effektivitet och utifrån praktiska och teoretiska 
bidragsansatser är kunskapsbreddning kring den svenska marknadens effektivitet 
central. Studiens andra teoretiska bidragsansats är dock minst lika viktig, där snarare ny 
kunskap kring AMH kan genereras genom undersökning av den svenska marknaden. 
Deduktionen av AMH kan i detta fall härledas till att utifrån kartläggning av skiftande 
effektivitet, inom marknaden, bekräfta/förkasta hypotesen att chocker skapar 
ineffektivitet/effektivitet på olika marknadssegment under samma tidsintervall. Los 
(2004) breda och generella, till hög grad inducerade, idé om att 
marknadsmiljöförändringar kan skapa ineffektivitetsdynamiker kan därmed fördjupas 
genom denna studies kompletterande ansats.   

2.5	  METODVAL	  

Utifrån de metodologiska utgångspunkter vi etablerat tidigare i studien är metodvalet 
givetvis av kvantitativ karaktär. Kothari (2004, s. 33) skriver att en god 
forskningsdesign ska vara värderingsfri och maximera pålitligheten av data och dess 
analys. Med hänsyn till det positivistiska synsättet där verklighetsuppfattningen är 
objektivistisk blir studiens förutsättning för praktiskt- och teoretiskt bidrag högst med 
en kvantitativ metod. Några fördelar är att det kvantitativa materialet kan bearbetas 
generellt, man kan vid behov undersöka en stor population, rådata kan analyseras 
tidseffektivt och den är förhållandevis exakt (Holme & Solvang, 1997, s. 151). Det 
innebär att vi författare på ett så värderingsfritt sätt som möjligt kan koppla vårt 
empiriska resultat till den teoretiska referensramen och därmed följa det deduktiva 
angreppssättet.  
 
En kvalitativ studie inom ämnet blir relevant först om den adaptiva marknadshypotesen 
blir etablerad som förklaringsmodell till dynamisk effektivitet på den svenska 
aktiemarknaden. Det är, ur många aspekter, viktigt att tolka den finansiella marknaden 
ur en hermeneutisk synvinkel och det var länge en ambition att inkorporera en sådan 
undersökning i denna studie. Den kvalitativa analysen kan användas för att illustrera 
och generera teorier kring en specifik aktörs inverkan och roll i marknadsekologin men 
på grund av tidsramen för studien ansåg vi att en abtuktiv metod kunde äventyra 
studiens övergripande kvalitet och vi valde därför att fokusera på en djupgående 
kvantitativ studie.  
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2.6	  STUDIENS	  PREMISSER	  FÖR	  TEORISÖKNING	  
Etableringen av denna studies teoretiska referensram utgår tvivelsutan från det 
grundparadigm som finansiell ekonomisk forskning vilar på; den effektiva 
marknadshypotesen. Av denna anledning, och utifrån det resonemang som studien 
tidigare fört, kommer EMH och dess premisser diskuteras för att skapa ett fundament 
utifrån vilken finansiell beteendevetenskap och slutligen adaptiva marknadshypotesen 
kan kontextualiseras. I synnerhet är det av vikt att presentera de antaganden, exempelvis 
den rationelle investeraren, som EMH bygger sin modell utifrån, vilket också är 
centralt för att förstå de brännpunkter som EMH har med finansiell beteendevetenskap. 
Utifrån studiens deduktiva ansats kommer också EMH’s implikationer för vald 
metodologi redogöras för.  Baserat på de motsägande teoretiska inriktningar som 
omgärdar marknadseffektivitet etableras den adaptiva marknadshypotesen. Denna, för 
aktuell studie, centrala idébildning förklarar skiftande marknadseffektivitet och utgör, 
tillsammans med främst EMH, den teoretiska grund utifrån vilken vår 
undersökningsmetodologi konstrueras. Utifrån denna etablering kan förståelse för 
litteratursökningens premisser klargöras. 
 
Studiens litteratursökning utgår ifrån djupgående kartläggning av, i synnerhet, 
teoribildningens utveckling kring marknadens effektivitet. Detta förfarande leder till en 
cirkelprocess där teoretiska referensramen är uppbyggd utifrån; (1) Litteratursökning 
inom Business Source Premier, (2) Kvantitativ systematisering och klassificering av 
artiklar, (3) övergripande kartläggning av relevanta teoriområden och sedan (1) igen. 
Den kvantitativa systematiseringen och klassificeringen har skett genom att, i excel-
dokument, karaktärsbestämma artiklarna utifrån nyckelbegrepp och slutsatser.  
 
Till hjälp för att skapa översikt har etablerade litteraturgenomgångar genomförda av 
Lim & Brooks (2011), Yen & Lee (2008) samt till viss del Lo (2004) använts. En 
grundpremiss för denna studie har varit att ansats till bidrag ska göras ur ett aktuellt 
perspektiv, dvs. att relevanta artiklar vilka studien bygger vidare på inte ska spegla en 
marknad som, i tid, inte är för avlägsen. Fundamentet i EMH utgår dock främst ifrån de 
mest etablerade teoretiska bidragen, men relevans anses inte förloras då den 
naturvetenskapligt inriktade forskningen i detta område genererat, vilket också 
kritiserats, konstanta antaganden vilka studien statistiskt kommer testa. Artikelmängden 
kring AMH, som formulerades först 2004 och således är relativt nytt område, är ännu ej 
oöverskådligt omfattande. Även om främst citationsmängd och peer-review-
förutsättning avgör källans relevans, i synnerhet inom EMH, så är tidsfaktorn mer 
framträdande för artiklar inom AMH, där de senaste bidragen premieras inkludering. 
Nyckelord vid initialt genomförd sökning i artikeldatabasen Business Source premier 
var; market efficiency, market efficiency Sweden, efficient market hypothesis, adaptive 
market hypothesis, behavioural finance, statistical efficiency, financial efficiency och 
Random Walk. Nyckelorden vid första cirkelgenomsökningen är till hög grad baserade 
på den beskrivna förförståelsen.   
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2.7	  KÄLLKRITIK	  
De teorier som vi presenterat i studien är ur ett allmänt forskningsperspektiv unga då 
den företagsekonomiska disciplinen i sig är en relativt ny gren i forskningsvärden. Trots 
detta har framförallt EMH, men även finansiell beteendevetenskap, forskats på i stor 
utsträckning då omvärlden sökt svar på vad vi faktiskt observerar på finansiella 
marknader. Ett rimligt antagande när det gäller forskning inom finansiella marknaders 
effektivitet är att de kraftiga motsättningar som råder mellan EMH och finansiell 
beteendevetenskap gett upphov till studier där författarens subjektiva ståndpunkt färgat 
resultat och analys. Det är därför av största vikt att vi kritiskt granskar de referenser vi 
använder till vår studie för att säkerställa att de på ett så värderingsfritt sätt som möjligt 
bidragit till forskningsområdets kunskapsutveckling. Ett sätt för denna studie att 
överbrygga dessa, i vissa fall, potentiellt subjektiva forskningsansatser är just att 
inkludera både förespråkare och motståndare till använda teorier. Studiens teoretiska 
ram är på så vis redan en viktning av forskningsinriktningarnas inneboende 
subjektivitet, vilket till viss grad balanserar möjliga källfel.  
 
Som vi tidigare nämnt så är den adaptiva marknadshypotesen en ung teori vilket för 
med sig både för- och nackdelar. En studie som håller på att utformas har per automatik 
inte fått ett brett erkännande och har därmed inte byggt upp en stor grupp av 
förespråkare och motståndare att referera till. Det medför att vi i väldigt stor 
utsträckning refererar till Andrew Lo i de avsnitt där AMH diskuteras. Vi är medvetna 
om risken med att sätta så stort fokus på en enda forskare och dennes teori men AMH 
har överlevt de första åren av granskning och erbjuder intressanta möjligheter för 
forskning inom marknadseffektivitet.  
 
Studiens referensram är till största del uppbygg med publicerade artiklar som främst 
sökts fram via Google Scholar och EBSCO. Fördelen med den typen av källor är att vi 
med säkerhet kan säga att de gått igenom ett antal steg där de blivit kritiskt granskade 
utifrån strikta kriterier. Studien innehåller endast ett fåtal källhänvisningar till 
undervisningsböcker där främst Bryman (2011) har använts för att underbygga 
metodologiska argument. Dock är även studiens metodologiska val gjorda utifrån 
forskningsdiskursens ramar där främst publicerade och granskade artiklar använts. 
Orsaken till detta är att vi anser att studiens validitet uppnås genom att etablera 
forskningsområdets teoretiskt och praktiskt metodologiska kontext, snarare än genom 
generella forskningsbeskrivningar givna genom undervisningslitteratur. Utifrån detta 
resonemang erkänner studien också de potentiella brister som finns förenade med den 
generella homogeniteten inom stor del av forskningsmetodologin, främst de 
epistemologiska. Detta är dock ett inneboende problem för hela fältet, vilket denna 
studie förklarat i tidigare avsnitt.  
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2.8	  ETISKA	  PERSPEKTIV	  
”Området forskningsetik är inte något välavgränsat område även om det är uppenbart 

att det omfattar frågor om relationen mellan forskning och etik, om etiska krav på 
forskaren och etiska krav på forskningens inriktning och genomförande” 

 – Vetenskapsrådet (2011, s. 16) 
 
Forskningsetik rör inom vetenskapliga studier främst frågor om personer som ingår i 
forskningen antingen som försöksobjekt eller informationskällor (ibid). Med det sagt 
vill vi, trots att vår studie inte berör någon av dessa frågor, belysa den homogenitet 
inom finansiell forskning som vi redan beskrivit. Ryan et al. (2002) och Schmidt (1982) 
pekar på den likriktade metodologi som används vid finansiell forskning. Tyvärr är inte 
metodologin den enda aspekten inom finansiell forskning som lider av homogenitet. De 
källor som bygger vår studie visar att endast ett fåtal kvinnor producerat artiklar som vi 
refererat till. Vi vill poängtera att detta avsnitt skrivs efter studiens genomförande och 
att vi inte på något medvetet sätt påverkat studiens källmaterial utifrån författares 
könstillhörighet. Den, inom forskningsdiskursen, diskuterade bristen på nya 
angreppssätt i kombination med den homogena grupp forskare som är aktiva inom 
finansiell forskning belyser, och förstärker, problemet. Enligt oss är det därför viktigt att 
identifiera och åtgärda problemet och därmed förbättra förutsättningarna för kvinnliga 
forskningsansatser inom finans.  
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3.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  

I följande kapitel tydliggör vi de teoretiska utgångspunkter som redan introducerats kortfattat i 
studiens tidigare kapitel. Tyngdpunkten läggs på att utveckla en förståelse för hur den adaptiva 
marknadshypotesen växt fram ur den effektiva marknadshypotesen och finansiell 
beteendevetenskap. Vi introducerar även Random Walk-hypotesen som ligger till grund för 
studiens empiri och avslutar med en litteraturgenomgång av tidigare ansatser inom adaptiva 
marknadshypotesen.  

3.1	  EFFEKTIVA	  MARKNADSHYPOTESEN	  
För att presentera det teoretiska ramverk vilken denna studie ämnar bidra till är det av 
intresse att etablera hur effektiva marknadshypotesen utvecklats till det grundparadigm 
det har varit, och är, inom finansiell forskning. Inom denna kontext beskrivs också, till 
hög grad på grund av EMH´s strikt positivistiska syn, de antaganden hypotesen vilar 
tungt på, vilka finansiell forskning genom olika ansatser utmanat. Ryan et al. (2002, s. 
22) menar att EMH har vissa kärnförutsättningar, regler, vars förkastning underminerar 
hela teorins validitet och det är i synnerhet dessa som varit föremål för tester och kritik 
de senaste årtiondena. Denna studie måste etablera detta ramverk av teorins utveckling, 
antaganden och implikationer för att förklara hur EMH ligger till grund för adaptiv 
effektivitet.   
        
En vanlig uppfattning är att idén att betrakta den finansiella marknaden utifrån Random 
Walk- och effektivitetsantagande är sprungen helt ur 1960-talets ansatser av, främst, 
Fama. Studier av, i synnerhet, marknadsavkastningens mönster och rörelser är dock 
äldre än så, och inte helt överraskande hänförlig till matematiskt orienterade 
bearbetningar. Bachelier grundlade till hög grad det fysikinriktade synsättet på 
finansforskning då han redan kring år 1900 beskrev aktiemarknadsutvecklingen utifrån 
en Brownsk rörelse (Yen & Lee, 2008, s. 308). Termen Random Walk formulerades 
dock 1905 av Karl Pearson men först 50 år senare analyserades finansiell data utifrån 
detta perspektiv av Kendall (1953). Kendalls slutsatser att aktiemarknaden följer en 
slumpmässig utveckling stärktes av Samuelson år 1965 och av Mandelbrot år 1966 
(Yen & Lee, 2008, s. 308). Famas bidrag år 1965, och i synnerhet år 1970, var att 
formalisera den effektiva marknadshypotesen, till hög grad genom att utifrån de dittills 
funna empiriska resultaten kategorisera och formulera hypotesen (Lim & Brooks, 2011, 
s. 70).    
 
Om det är så att avkastningen på aktiemarknaden följer en Random Walk så är det en 
logisk slutledning att aktuella priskurser speglar all relevant finansiell information på ett 
systematiskt vis (Yen & Lee, 2008, s. 308-309). Famas (1970) fundamentala bidrag till 
finansiell forskning är en uppdelning av marknadseffektivitet i en fallande gradskala 
utifrån marknadens förmåga att inkorporera ny information i priset. Motivet till bidraget 
var till hög grad, vilket är återkommande inom den finansiella forskningen, att skapa en 
testbar modell av effektiviteten, vilket Fama argumenterar för på följande vis: 
 

”The definitional statement that in an efficient market prices "fully reflect” available 
information is so general that it has no empirically testable implications. To make the 

model testable, the process of price formation must be specified in more detail. In 
essence we must define somewhat more exactly what is meant by the term fully reflect” 

- (Fama, 1970, s. 384) 
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Denna uppdelning, som till hög grad gjordes för att underlätta tester på olika nivåer av 
marknadseffektivitet kallas; svag form, medelstark form och stark form (ibid). Den 
svaga formen av marknadseffektivitet postulerar att priset på en tillgång, inom 
finansforskning i synnerhet aktiepriset, fullständigt och korrekt reflekterar all historisk 
prisinformation (Fama, 1970, s. 388). Innebörden av denna mest grundläggande form av 
effektivitet säger således att riskjusterade överavkastningar inte kan göras baserade på, 
exempelvis, användning av olika investeringsstrategier som utgår ifrån historisk data. 
Detta eftersom avkastningsutvecklingen är slumpmässig och följer en Random Walk 
där all ny information som kan användas för att bestämma priset är oberoende av 
tidigare priser (ibid). Genom främst statistiska tester av Random Walk-antagandet och 
även genom investeringsstrategier är den svaga formen den historiskt mest testade, till 
hög grad eftersom EMH´s validitet kräver att denna basala effektivitetsnivå inte 
förkastas (Lim & Brooks, 2011). Fama (1970, s. 414-416) menar att forskning finner 
ytterst starkt stöd för den svaga formen, i synnerhet då avvikelser från oberoende kan 
negligeras av betydande transaktionskostnader. För denna studie är den svaga formen 
central eftersom dess förkastande/bekräftande, inom valda tidsintervall, används för att 
illustrera potentiellt skiftande effektivitet utifrån definitionens mest grundläggande 
premisser. 
 
Den medelstarka formen anger att priset på en tillgång korrekt återspeglas av all 
tillgänglig publik information om en tillgång, exempelvis företagsspecifika rapporter 
(Fama, 1970, s. 383). Effektivitet i denna form anger också att priset direkt anpassas till 
sitt nya jämviktsvärde utan över- eller underreaktioner. Denna form av effektivitet är en 
påbyggnad på den grundläggande svaga formen och efter övertygande bekräftelse av 
denna fokuserade stor del av forskningsansatser under 1960-talet på att undersöka den 
medelstarka formen (Yen & Lee, 2008). I synnerhet har den medelstarka formen testats 
utifrån event-studies, där prisjusteringar i samband med specifika 
informationsgenererande händelser undersökts (Fama, 1970, s. 404). 
 
Den starka formen innebär att tillgångens pris korrekt återspeglar all tillgänglig 
information, publik och privat (Fama, 1970, s. 415). Detta innebär att det i varje 
tidpunkt och utifrån varje informationstillgång inte finns arbitragemöjligheter. Denna 
form av marknadseffektivitet, även om Fama (1970, s. 388) framhåller empiriska bevis 
för dess existens, är dock att inom EMH betrakta som en extrem nollhypotes, ett slags 
”benchmark” för marknadseffektivitet. Som nollhypotes kan denna form inte 
fullständigt betraktas som sann, då dess absoluta existens vilar på avsaknad av 
transaktionskostnader, fullständigt tillgänglig information samt direkta homogena 
bedömningar av all ny information. Fama (1991, s. 1575) menar även att ”the strong 
from is surely false”, dock med förbehållet att investeraren fortfarande är att betrakta 
som rationell, men att viss överavkastning kan uppnås genom insiderhandel. 
 
Fama (1970, s. 388) menar att uppdelningen av effektivitet, där starka empiriska bevis 
finns för svag och medelstark form medan stark form har begränsat stöd, är ett bra sätt 
att undersöka vid vilket stadium hypotesen möjligen faller. Detta koncept om 
informationseffektivitet har ett väldigt intuitivt tilltalande förklaringssätt; Ju mer 
randomiserad prisutvecklingen är, utifrån olika variabel-set, desto mer effektiv är den 
(Lo, 2004, s. 2). Varje given prisnivå återspeglar den aggregerade investerarekologins 
värdering, där varje transaktion inte bara innebär ett utbyte av tillgångar, utan snarare 
kan tolkas som en transaktion av information. I dess mest extrema form kan absolut 
ingen överavkastning göras baserad på någon som helst information, privat eller publik. 
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Grundläggande för EMH är dock att dess mest basala form, den svaga formen där 
historisk data inte ger signifikanta mönster för prisutveckling, inte förkastas. Av den 
anledningen är det, vilket denna studie fokuserar på, mest intressant att undersöka just 
den svaga formen där förkastande av effektivitet renderas i slutsatsen om faktisk 
statistisk avsaknad av marknadseffektivitet utifrån EMH´s etablerade ramar. 
 
Att EMH har relativt tydliga ramar, kopplade till effektivitetsrangordning och 
underliggande antaganden, gör också att utvecklingen fram till idag inte varit utan 
kontroverser, vilket också senare underbyggt den finansiella beteendevetenskapen. Yen 
& Lee (2008) påvisar i sin kronologiska genomgång att EMH´s utveckling utgjordes av 
ansatser under främst 1960-tal. Förvisso fanns avvikande slutsatser och till hög grad kan 
forskningen i denna tidsperiod kritiseras för att, vilket varit ett inneboende problem 
inom denna diskurs, vara allt för homogen. Exempelvis har vissa biaser i data 
negligerats till EMH´s favör, där användning av filterregler för aktiedata ignorerats 
eftersom de skulle påvisat allt för svagt stöd för effektivitet. Till viss grad användes 
även felaktiga statistikor, samt tolkning av resultat, vilket enligt Yen & Lee (2008, s. 
325) gör att uppfattningen om EMH´s otvivelaktiga stöd bör ses med viss skepsis. Dock 
utgjorde hypotesen otvivelaktigen utgångspunkten för ansatser inom finansforskning 
under 1970-1990 och senare även 2000-tal. Grunden till motreaktioner mot EMH var 
den empiri som till allt högre grad fann att anomalier till effektivitet, utifrån studier av 
exempelvis volym, volatilitet och förutsägbarhet (Thaler, 1999, s. 13-14), var så 
frekvent och överväldigande att detta, marknadsineffektivitet, bör ses som nytt 
grundantagande och utgångspunkt (Yen & Lee, 2008, s. 320). Dessa resultat gav 
upphov till den vida diskurs som brett kallas finansiell beteendevetenskap, ett område 
denna studie behandlar ytterligare i senare avsnitt. 
 
Den generella slutsatsen inom finansiell beteendevetenskap är att marknaden aldrig är 
att betrakta som grundläggande effektiv eftersom aktörerna, investerarna, på grund av 
olika biaser inte är rationella i sitt beteende. Enligt Ryan et al. (2002, s. 28) är 
antagandet om den rationella investeraren ett kärnantagande inom EMH, vilken inte får 
förkastas för hypotesens fortsatta giltighet. Antagandet om den rationelle investeraren, 
ett begrepp hämtat från mikroekonomin, innebär att varje konsument fattar logiska 
beslut för att maximera sin egen nytta. Fama (1965, s. 56) postulerar antagandets vikt 
för EMH som att en effektiv marknad karaktäriseras av att ett stort antal rationella 
investerare, utifrån vinstmaximering, aktivt tävlar med varandra för att ta tillvaka på de 
möjliga informationsövertag de anser sig ha. Genom denna process befinner sig också 
priset alltid i en slags jämvikt. Detta antagande, att det finns en rationell kraft på 
marknaden, innebär dock inte att EMH fullständigt utesluter irrationella företeelser på 
marknaden. EMH menar snarare att naturliga arbitragetagare kontinuerligt och 
omgående tar tillvara på minsta avvikelser i värderingar och genom denna process 
återgår priser till rationella nivåer. Anhängare till EMH menar därför att irrationalitet på 
marknaden är negligerbar (Lo, 2004, s. 7). 
 
Innebär ett bekräftande av Random Walk-hypotesen att EMH är valid? Egentligen gör 
det inte det fullständigt eftersom det inte säger någonting om investerarens rationalitet 
(Dupernex, 2007, s. 168). Statistiska anomalier/ickeanomalier kan således empiriskt 
upptäckas och effektiviteten på marknaden kan således, utifrån EMH´s ramverk, 
diskuteras. Däremot är det svårt att slutgiltigt bekräfta EMH utifrån observerad 
effektivitet, vilket snarare ska ses som det skeende som bör karaktärisera marknaden 
utifrån EMH´s kärnantagande om rationalitet. Att förkasta effektivitet i dess 
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grundläggande svaga form är således ett starkt implikationsbevis mot rationella 
förväntningar och beslut hos investeraren, och således kan den svaga formen ses som 
EMH´s sista utpost som förklaringsunderlag för marknadens beteende. Om EMH anser 
att marknaden alltid är grundläggande, svagt, effektiv och formerna snarast anger 
graden i förhållande till det absoluta tillståndet, så är det för denna studie mest intressant 
att kartlägga hur den svaga formen bör undersökas.      

3.1.1	  RANDOM	  WALK	  

Lim & Brooks (2011) visar i deras omfattande litteraturgenomgång av 
marknadseffektivitetstester att utmaning av den svaga formen, att priser fullständigt 
reflekterar historisk data, är ett ytterst brett område som kan delas in i två generella 
kategorier. Den ena kategorin testar effektiviteten genom att utifrån historisk data 
undersöka om det går att skapa riskjusterade överavkastningar genom att använda olika 
investeringsstrategier. Detta är en välanvänd metod, som till viss del kan lida av att det i 
många fall är svårt att säkerställa risknivån i testportföljen, vars avkastning ska jämföras 
med en buy and hold-position i, oftast, ett index. Dessutom kan olika strategier ge olika 
resultat i samma tidsserie, vilket skulle försvåra den ansats denna studie antar. Den 
andra kategorin tester av den svaga effektivitetsformen är undersökning av 
förutsägbarheten i avkastning utifrån historiska prisserier, dvs statistiska test av 
Random Walk (ibid). 
 
Det är av vikt att förstå hur Random Walk-hypotesen egentligen hänger samman med 
EMH´s antagande om informationseffektivitet på marknaden. Logiken, enligt Malkiel 
(2003, s. 59), är att om information är obehindrad och direkt inkorporeras i priset så 
kommer morgondagens prisförändring endast bero på morgondagens nyheter, vilka per 
definition idag måste vara okända, och därigenom är morgondagens prisförändringar 
oberoende av prisförändringen idag. Mönster i prisförändringar ska således inte kunna 
utläsas i historisk data. Fama (1965, s. 55-56) tydliggör detta genom att exemplifiera 
slumpmässighetens betydelse för både teknisk och fundamental analys. Om Random 
Walk gäller finns ingen möjlighet att systematiskt förutsäga framtida prisutveckling 
genom att studera historiska prisförändringar för en teknisk investerare. Implikationen 
för en fundamental investerare, vilket Fama (1965) argumenterar överensstämmer med 
verkligheten, är att priset på en tillgång slumpmässigt pendlar runt dess inneboende 
värde. All systematik i avvikelser från en tillgångs inneboende värde neutraliseras 
omedelbart av naturliga arbitragetagare och därigenom återförs en randomiserad 
prisutveckling, som definitionsmässigt inte kan användas för att skapa övervinster. 
 
Teknisk analys, ansatsen att skapa riskjusterade övervinster genom att förutsäga 
framtida prisutveckling baserad på historisk data, är således att betrakta som 
reflektionen av att statistiskt testa slumpmässigheten i seriedata. Viss empiri stödjer 
teknisk analys, men den absoluta merparten talar emot dess gångbarhet (Malkiel, 2003, 
s. 60-64) och diskussionen är naturligtvis grundad i huruvida marknaden följer en 
Random Walk, dvs om det finns ett betydande seriellt beroende i avkastningsserier. Att 
utifrån bestämda signifikansnivåer statistiskt förkasta nollhypotesen om tidsseriers 
slumpmässighet, och därigenom förkasta den svaga formen av effektivitet baserat på det 
ramverk EMH tillgodoser, innebär således att den undersökta marknadsenheten är att 
betrakta som fullständigt ineffektiv. 
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Undersökning av marknadseffektivitetens svaga form utifrån statistiska tester av 
Random Walk kan även utvecklas vidare, utifrån antaganden om den underliggande 
datan. Campbell et al. (1997) delar in Random Walk-hypotesen i tre olika typer; RW1, 
RW2 och RW3 utifrån restriktioner i antaganden. RW3 fokuserar enbart på oberoende i 
prisförändringar och är den minst restriktiva modellen, vilken generellt även kallas 
Martingale inom finansforskningen. Lim & Brooks (2011) menar att denna modell är 
den vanligaste typen för hypotestest av marknadseffektivitet.   

3.2	  FINANSIELL	  BETEENDEVETENSKAP	  
Den finansiella beteendevetenskapen är i grunden en reaktion på de anomalier som 
uppträder på finansiella marknader men som inte förklaras av traditionell finansiell 
teori. I synnerhet ligger den fundamentala motsättningen med EMH främst i att 
finansiell beteendevetenskap förklarar observerade anomalier med inneboende och 
betydande irrationalitet hos investeraren, en förklaring som inte kan förenas med 
EMH´s kärnantaganden.  
 
Teoriområdets ursprung går att spåra hela vägen tillbaka till 1841 då MacKay 
publicerade “Delusions and the madness of crowds” som redogjorde för hur 
människors gruppbeteende kan appliceras på den finansiella marknaden (Razek, 2011). 
Trots den tidiga medvetenheten om människans irrationalitet och därmed dess 
tillkortakommanden i kognitiv förmåga fick teorin bred uppmärksamhet först under 
andra halvan av 1900-talet tack vare bland annat Cootner (1964); Kahneman & Tversky 
(1974); Grossman & Stiglitz (1980); Schiller (1980) och De Bondt & Thaler (1985). 
Gemensamt för många studier inom finansiell beteendevetenskap är att de försöker 
applicera teorier från andra forskningsgrenar på klassisk finansiell teori för att förklara 
hur mänskligt beteende kan ge upphov till anomalier (Figur 1). Thaler (1999, s. 13-14) 
identifierar de vanligaste anomalierna som volym, volatilitet, utdelningar, equity 
premium puzzle och förutsägbarhet.  
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Figur 1 - Finansiell beteendevetenskaps teoretiska anknytningar (Hyoyoun & Wook, 2013, s. 7) 
 
Det finns en diametral skillnad mellan finansiell beteendvetenskap och EMH i synen på 
människans förmåga att handla rationellt. Finansiell beteendevetenskap bygger på 
Cognitive biases och Limits to arbitrage där kognitiv bias behandlar människans sätt att 
tolka information i relation till den finansiella marknaden. Kärnan i Limits to arbitrage 
ligger i att existensen av felprissatta tillgångar är uppenbar men möjligheterna att dra 
nytta av dessa är begränsade. Det finns två typer av arbitragemöjligheter där den första 
är återkommande och arbitragemöjligheten är god medan den andra typen är icke-
återkommande och långfristig. Ritter (2003) menar att marknaden på ett relativt 
effektivt sätt kan justera den första typen av arbitragemöjligheter medan den andra 
typen är svårare att upptäcka och utnyttja.  
 
Nedan redogör vi för typer av Cognitive biases (Heuristik) då de är av större relevans 
för denna studie. I enlighet med Razek (2011) och Lo (2004) har vi identifierat fyra 
typer av heuristik som är vanliga analyserade utifrån investerarbeteende.  
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3.2.1	  HEURISTIK	  

1974 publicerade Tversky & Kahneman artikeln “Judgement under uncertainty: 
Heuristcs and biases” och den har idag blivit en av de viktigaste studierna inom 
finansiell beteendevetenskap. Heuristik är den metod som människan utvecklar för att 
förkorta beslutsprocessen när hon ställs inför stora mängder information. Det finns en 
uppsjö av kognitiva beteenden som beskriver människors irrationella sätt att resonera i 
dessa situationer. Nedan redogör vi för de beteenden som enligt Razek (2011) och Lo 
(2004) är av störst relevans för investeringsbeslut på finansiella marknader. En mer 
generell redogörelse av kognitiva beteenden finns i Ricciardi & Simon (2000, s. 32).  

Överreaktion 

De Bondt och Thaler (1985) utgick från forskning inom psykologi som konstaterat att 
människor tenderar att överreagera på stora och oförutsägbara händelser. De ville i sin 
studie undersöka om detta beteende kunde appliceras på investerare och den finansiella 
marknaden. Studien byggde på en tidsserieanalys av två portföljer som bestod av de 
trettiofem aktier som presterat bäst respektive sämst de senaste trettiosex månaderna. 
Hypotesen var att de aktier som visat upp sämst prisutveckling innan 
undersökningsperioden skulle ha en positiv utveckling då marknaden överreagerat på de 
negativa nyheter som var associerade med aktierna. Det omvända gällde för de aktier 
med bäst prisutveckling innan undersökningsperioden. Empirin kunde bekräfta 
hypoteserna då portföljen med de sämsta aktierna hade en positiv prisutveckling som 
var ca 25% bättre än den portfölj som innehöll de aktier som tidigare haft den bästa 
prisutveckling. Förutom beviset att investerare hade överreagerat på nyheter anknutna 
till respektive portfölj kunde författarna även konstatera att investerarna reagerade 
mycket starkare på negativa nyheter än på positiva nyheter (De Bondt & Thaler, 1985). 

Övertro 

Övertro behandlar människors överdrivna tro på sin egen förmåga (Ricciardi & Simon, 
2000, s. 28). Fenomenet har, liksom de andra heuristiska dragen inom finansiell 
beteendeekonomi, undersökts i forskningsgrenar utanför den traditionella 
finansforskningen. Barber & Odean (2001) genomför en mycket grundlig studie där de 
applicerar teorin om övertro på den finansiella marknaden. Studien bygger på forskning 
om investerares beteenden och om psykologiska skillnader mellan kvinnor och män. 
Från den finansiella forskningen kan de slå fast att investerare med överdriven tro på sin 
egen förmåga handlar oftare än de som har en mer balanserad tro på sig själv. Samtidigt 
säger forskning inom beteendevetenskap att män, i större utsträckning än kvinnor, har 
en överdriven tro på sin förmåga. Därmed ställer de upp två hypoteser där den ena är att 
män handlar med aktier mer än kvinnor och att detta påverkar deras portföljavkastning 
negativt. Båda hypoteserna blir signifikant bekräftade då empirin visar att män handlar 
45% mer än kvinnor samtidigt som deras nettoresultat är lägre (Barber & Odean, 2001). 

Riskaversion 

Teorin om investeringars relation mellan risk och avkastning är ett av de huvudområden 
där förespråkare för de olika forskningslägren, EMH och finansiell beteendevetenskap, 
skiljer sig åt. Kontroversen handlar inte om dess existens, där är båda lägren överens, 
utan snarare om hur tillgångarna på den finansiella marknaden förhåller sig till 
investerarens preferenser till risk. EMH utgår ifrån Sharpe´s (1964) modell Capital 
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Asset Pricing Model (CAPM) medan finansiell beteendevetenskap utgår ifrån Shefrin & 
Statman’s (2000) modell Behavioural Asset Pricing Model (BAPM). Enligt CAPM är 
avkastning en direkt funktion av enbart risk medan BAPM inte mäter risk på samma sätt 
och även hävdar att avkastning beror på fler faktorer än enbart förhållandet till risk 
(Razek, 2011, s. 22).  

Herding 

Irrationalitet kan enligt finansiell beteendevetenskap uppenbara sig på både individuell 
nivå i investeringsbeslut och på aggregerad nivå i det finansiella systemet. Herding 
beskriver hur en grupp människor samtidigt handlar irrationellt och studier har gjorts på 
både investerare (Huberman & Regev, 2001) och analytiker (Clement & Tse, 2005). 
Huberman & Regev (2001) studerar ett specifikt nyhetssläpp och dess påverkan på 
läkemedelbolaget ENMD’s aktie. Deras data visar en häpnadsväckande stark 
prisutveckling som ger tung validitet till att marknaden inte lyckades inkorporera 
informationen på ett effektivt sätt. Den 27:e November 1997 kom ett nyhetssläpp som 
beskrev hur ENMD gjort stora framsteg i framställningen av cancerläkemedel. Det 
dröjde sedan till den 3:e Maj 1998 innan marknaden reagerade kraftigt på denna “nyhet” 
då New York Times skrev en artikel om framstegen. Trots att nyheten funnits på 
marknaden i drygt fem månader rusade aktiens stängningskurs från 12,063 dollar/aktie 
till nästan 52 dollar/aktie efterföljande börsdag. De stängde sedan på över 30 
dollar/aktie de tre efterföljande veckorna.  
 

 
Figur 2 - prisutveckling ENMD (Huberman & Regev, 2001, s. 389) 
 
Grossman & Stiglitz (1980) hävdar vidare att effektiva marknader är en omöjlighet då 
incitament för informationssökning inte kan finnas om det inte finns ett premium för att 
söka över- eller undervärderade tillgångar på marknaden. Clement & Tse (2005) 
undersöker om fenomenet herding kan existera inom yrkesgruppen finansanalytiker, 
som enligt Grossman & Stiglitz (1980) inte skulle existera om marknaden var effektiv. 
Empirin i studien visar att irrationellt beteende i form av herding även finns inom denna 
yrkesgrupp i det finansiella systemet, och det kan därför tyckas anmärkningsvärt att mer 
forskning inte utförts på denna yrkesgrupps existens och funktion i marknadsekologin. 
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Det råder i dagsläget en slags paradox där grundparadigmet i finansiell forskning är att 
marknaden är effektiv men en betydande yrkesgrupp livnär sig på att söka efter 
anomalier och ineffektivt prissatta tillgångar.  

3.2.2	  FRAMTIDA	  SAMEXISTENS	  MED	  EMH	  

Med utgångspunkt i olika samhällsvetenskapliga forskningsdiscipliner hävdar 
finansiella beteendevetare att systematiskt effektiva marknader är en omöjlighet då 
människan, och därmed investeraren, är betydande irrationell i investeringssituationer. 
Häri ligger också den generella diskrepansen med EMH´s antaganden. Dels råder 
konflikt i hur empirin ska behandlas men framförallt, ur ett polariserat perspektiv, säger 
EMH att marknaden alltid är att betrakta som effektiv medan finansiell 
beteendevetenskap snarare ser ineffektivitet som ett grundtillstånd. Yen & Lee (2008) 
menar, i sin kronologiska litteraturgenomgång, att EMH fortsatt kommer utgöra 
grundparadigm inom finansiell forskning. Till hög grad kan detta argumenteras för 
genom att utmanande teorier saknat samma teoretiskt sammanhållna, och testbara, 
modell. Relevansen av finansiell beteendevetenskap går dock inte att understryka nog, 
inte minst med tanke på den ytterst homogena metodik som till hög grad dominerat 
forskning kring EMH, och är än mer intressant i tider då marknadens beteende är allt 
mer volatil (Lo, 2004).  
 
Att döma av Malkiel et al. (2005) finns motsägande slutsatser om framtiden för dessa 
två finansiella perspektiv. Dels framkommer det tydligt att de grundläggande 
motsättningarna inte kan konsolideras, men samtidigt framhålls förutsättningar för viss 
samexistens (ibid). I den relativt turbulenta finansiella marknaden under 2000-talet finns 
utrymme för nya ansatser och tolkningar som rör sig mellan de etablerade 
ytterligheterna. Om det således finns möjlighet att skapa konsoliderande teorier som 
förklarar de allt mer frekvent observerade dynamiska marknadsföreteelser, så kan det 
argumenteras för att fokusera på de ansatser som söker finna och, än hellre, förklara 
föränderlig marknadseffektivitet.   

3.3	  SKIFTANDE	  MARKNADSEFFEKTIVITET	  
Utifrån de metodologiska och teoretiska ansatserna inom EMH är det uppenbart att viss 
del av dess validitetskontrovers är grundat i den strikt positivistiska synen inom 
diskursen. Finansiell forskning generellt, och EMH i synnerhet, är ytterst homogen och 
bygger på ansatser baserade på naturvetenskapliga studier. Lo (2012) erbjuder en 
begynnande förklaringsmodell för marknadseffektivitetsanomalier genom att snarare 
anta ett evolutionärt perspektiv. Utifrån detta synsätt formuleras en teori, ett potentiellt 
nytt grundparadigm (Lo, 2004), där marknadsbeteendet naturligt statueras av skiftande 
effektivitet beroende av evolutionära anpassningsfaktorer, som intellektuellt är möjligt 
konsoliderande mellan EMH och finansiell beteendevetenskap. För att kontextualisera 
denna teori, den adaptiva marknadshypotesen, är det av vikt att etablera 
forskningsansatser och idébildningar kring skiftande marknadseffektivitet, det gråa 
område inom vilken ytterlighetsförklaringarna till hög grad saknar konsensus. 
 
Fokus har, enligt Kim et al. (2011), skiftat under 2000-talet till att inte enbart undersöka 
effektivitet utifrån ett allt eller inget-perspektiv. Lo (2012, s. 19) menar att EMH 
fortfarande, vilket bevisas av dess fortsatta validitet inom akademi och näringsliv, är en 
väldigt god approximation av verkligheten under normala marknadsförutsättningar. 
Anomalierna, avvikelser från förväntade effektivitetspremisser, är dock för många för 
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att EMH fullt kan anses inkorporera hela den eviga sanningen om marknadsbeteende, 
vilket skulle förväntas av de naturvetenskapliga lagar EMH strävat att efterlikna. En 
fullgod teori om marknadsbeteende måste således iaktta skiftningar i marknadens 
effektivitet. En sådan teori måste även beakta att EMH varit en god förklaringsmodell 
av marknaden under större delen av 1900-talet, åtminstone i långa tidsserier, samtidigt 
som 2000-talets empiri i synnerhet påvisar avvikelser från samma förklaringsmodell. 
Det är egentligen en ganska intuitiv tanke att finansiella marknader, åtminstone i 
perioder, måste karaktäriseras av ineffektiviteter. Marknadsekologin består till ytterst 
hög grad av institutioner vars affärsmodeller bygger på att åstadkomma överavkastning 
på marknaden. Huruvida detta åstadkoms är en annan diskussion, där de flesta 
forskningsslutsatser förvisso påvisar att korrigerad överavkastning inte uppnås, men 
själva förekomsten av aktiva investeringselement är ett bevis i sig; Varför aktivt handla 
om avkastning ändå inte överträffar index?  
 
En av de kanske mest tilltalande invändningarna mot att marknaden alltid är effektiv, 
utan att direkt påvisa att den aldrig är det, berör kostnaden för informationsinhämtning. 
Grossman & Stiglitz (1980) menar att perfekt informationseffektiva marknader är en 
omöjlighet eftersom det då inte finns några vinstincitament för någon att inhämta 
information. Graden av ineffektivitet, enligt detta resonemang, bestämmer således 
mängden ansträngning för investerare att inhämta och handla på information. Grossman 
& Stiglitz´s teori är kanske främst att betrakta som en viktig grundtes om 
informationsincitament, vilken inte är kompatibel med EMH, men säger egentligen inte 
någonting om hur olika marknader samverkar. Teoretiskt är det inte en oäven tanke att 
tesen är giltig utifrån att skiftande ineffektiviteter inom och mellan marknader skapar 
vinstmöjligheter beroende av tid och marknadsplats, vilket snarare skulle skapa 
allokeringsfluktuationer hos informationsinhämtare. 
 
Ito & Sugiyama (2009) undersöker den relativa nivån av effektivitet, utifrån 
autokorrelationsmodellering, på den amerikanska aktiemarknaden mellan 1960-2000. 
Deras resultat visar att effektiviteten tvivelsutan fluktuerar i tid, vilket underbygger 
resonemanget att marknadseffektivitet inte kan betraktas som ett allt eller inget 
antagande. Genom att använda första ordningens autokorrelation genom ett rolling 
window på 100 månadsavkastningar påvisas att effektiviteten var som lägst under 1980-
talet, och högst i tiden kring år 2000. Kanske mest intressant är att fluktuationer i 
effektivitet sker utan någon signifikant trend, vilket stödjer tanken att 
effektivitetskonvergens mot någon slags jämvikt inte existerar (Lim & Brooks, 2011, s. 
86). 
 
Paye & Timmermann (2006); Rapach & Wohar (2006) och Lettau & Nieuwerburgh 
(2008) finner alla att viss förutsägbarheten i finansdata varierar över tid, vilket också 
stöds av Lim & Brooks (2011, s. 91) undersökning av aggregatet av 50 marknadsindex 
mellan 1995-2005. Dessa studier är alla baserade på finansiell data från större och 
nyutvecklade marknadsplatser. Studier av effektivitet, och i synnerhet skiftande 
effektivitet, på den svenska marknaden är dock ett relativt outforskat område, med 
undantag för exempelvis Higgs & Worthington (2004) där svensk finansdata förvisso 
endast används som del av större europeiskt sampel.   
 
Self & Mathur (2006, s. 3154) menar att finansforskningen fortfarande leds av den väg 
Fama, och därigenom EMH, har etablerat men att problematiken ligger i att paradigmet 
förutsätter att alla marknadsagenter i alla tider har samma förutsättningar. De menar att 
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de strukturer som driver marknader fortfarande, i stort, är okända. I vissa tider beter sig 
marknaden precis som kan förväntas utifrån EMH, medan det i vissa perioder finns 
systematiska avvikelser från detta och detta kan vara signaler på anpassningar till 
ickeekonomiska faktorer i marknadsmiljön (Self & Mathur, 2006, s. 3171). Möjligheten 
att det är just grundläggande strukturer som i samverkan påverkar skiftande effektivitet 
utvecklas av Lim & Brooks (2011, s. 71) som menar att det inte är otroligt att 
mikrostrukturer, som branscher och imperfektioner i investerarbeteende, och 
förändringar i makrostrukturer, exempelvis teknologi, lagstiftning och institutioner, 
underbygger effektivitetsfluktuationer. Denna slutsats leder tydligt till Andrew Los 
bidrag i den adaptiva marknadshypotesen, vilken inkorporerar förklaringar till skiftande 
marknadseffektivitet. Ito & Sugiyama (2009, s. 62) menar också, via sina slutsatser, att 
Lo är en av ytterst få som verkligen bidragit till studierna kring 
effektivitetsfluktuationer i tid samtidigt som hans föreslagna teori erbjuder en, 
efterlängtad, möjlig konsolidering mellan EMH och finansiell beteendevetenskap.     

3.3.1	  ADAPTIVA	  MARKNADSHYPOTESEN	  

Utifrån resonemanget att finansforskning kring marknadsbeteende lider diskrepens 
mellan EMH´s relativt homogena naturvetenskapligt orienterade forskningsansats och 
invändningar från finansiell beteendevetenskap, så är det av största relevans att finna 
tilltalande förklaringsmodeller vilka beaktar den, generellt, otvivelaktiga validiteten hos 
de båda perspektiven. Lo (2012, s. 18) beskriver den adaptiva marknadshypotesen, 
AMH, utifrån ett antagande om att EMH inte är inkorrekt, snarare ofullständig. Genom 
AMH kan istället EMH och finansiell beteendevetenskap samexistera genom ett 
evolutionärt perspektiv där marknadseffektivitet inte är ett allt eller inget-resonemang, 
utan snarare där effektivitet naturligt fluktuerar över tid och marknader.  Eftersom 
rationalitetsantagandet hos investerare till hög grad är brännpunkten mellan EMH och 
finansiell beteendevetenskap så ligger attraktiviteten hos AMH i att förklaringen av 
marknadsobservationer utgår från ett nytt bredare perspektiv på investerarbeteendet. Lo 
(2004) menar just att den kontrovers som omgärdar EMH till hög grad har sin grund i 
att komplexiteten i ett ekonomiskt system, som involverar mänsklig heuristik, inte 
enkelt kan förklaras rationellt på samma sätt som eviga naturvetenskapliga lagar. AMH 
inkorporerar därför en evolutionär anpassningsprocess som förklaringsrespons på 
marknadschocker, vilket statueras i skiftande effektivitet. Att beskriva dessa 
”marknadsanomalier” i en sammanhållande teori utan att direkt motsäga etablerade 
teorigrunder, som EMH, har också lett till ett genombrott inom finansforskningen (Lim 
& Brooks, 2011, s. 72), vilket ytterligare påvisar vikten av ansatser till perspektivbyten 
inom denna diskurs. För att illustrera adaptiva marknadshypotesens faktiska 
implikationer för investerare, varför teorin i synnerhet är relevant under 2000-talet och 
även hur den empiriskt statueras, är det först relevant att beskriva och diskutera de 
perspektiv och mekanismer som utgör kärnan i teoribildningen. 
 
Daniel & Titman (1999) kan sägas introducera begreppet Adaptiv effektivitet inom 
finansforskningen. Genom att undersöka tesen att övervinster, på grund av olika biaser 
hos investerare, går att åstadkomma genom analys av historisk data men att dessa 
vinster snabbt konvergerar mot jämvikt genom arbitragetagares agerande så avbildas ett 
marknadsbeteende som naturligt bör skifta mellan olika effektivitetsgrader. Dock 
förkastas denna hypotes (Daniel & Titman, 1999, s. 23), men begreppet och 
idébildningen om adaptivitet bidrar tydligt till Los tvärvetenskapliga angreppssätt. 
AMH´s teoretiska perspektiv tog många år att formalisera, om än den ännu är relativt 
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abstrakt, och är sprungen ur en mängd olika vetenskapliga områden; begränsad 
(bounded) rationalitet, komplexa system, evolutionär biologi, evolutionär psykologi och 
beteendevetenskaplig ekologi (Lim & Brooks, 2011, s. 72). Teorins utgångspunkter och 
kontext inom finansdiskursen introducerades år 2004, och fick snabbt stort genomslag, 
och utvecklades ytterligare av Lo till en fullgod teori år 2012. En relativt intuitiv 
förklaring till hur AMH fungerar, och hur den vidareutvecklar EMH, är utifrån teorins 
fördjupade förståelse av kärnfrågan om den rationelle investeraren där Lo kombinerar 
begreppet rationalitet med ”satisficing”: att individens rationalitet utgår ifrån en 
anpassningsprocess, genom trial and error-förfarande, utifrån målet att uppnå 
tillfredsställelse snarare än den mer restriktiva, och i EMH antagna, fullständigt 
nyttomaximerande målet (Lo, 2004, s. 16). Detta innebär att investeraren har begränsad 
rationalitet och att detta är en naturlig, och ändå fullt rationell, följd av att 
nyttomaximering är kostsam och att naturliga begränsningar finns.  
 
Processen där investerare finner en tillfredsställande nyttooptimeringsnivå är kraftigt 
inspirerad av biologiska perspektiv. Nivån uppnås inte analytiskt, utan snarare genom 
trial and error och naturligt urval. Utifrån tidigare erfarenheter och kvalificerade 
gissningar görs investeringsval, och dessa utvecklas genom positiv och negativ 
förstärkning av utfallet (Lo, 2004, s. 17). Över tid utvecklar denna process ett 
investerarbeteende som är ett tillfredställande ekonomiskt problemlösningsförfarande, 
heuristik. Denna evolutionära anpassningsprocess, där fel successivt elimineras, skapar 
inom AMH´s kontext effektivitet på marknaden, men innehåller samtidigt en förklaring 
till ineffektiviteter; chocker i marknadsmiljön. Den investerarheuristik som förädlats 
genom den adaptiva processen kommer sannolikt inte fungera om marknadsekologin 
utsätts för någon slags chock, exempelvis mikro- eller makrorelaterad. 
Problemlösningsförmågan som var anpassad efter en tidigare marknadsmiljö skapar 
avvikelser från effektivitet i den nya marknadsmiljön, och det är observationen av just 
detta skeende som Lo (2004, s. 17) menar att finansiell beteendevetenskap klassificerar 
som ”irrationalitet” när det egentligen snarare bör tolkas som ett slags felanpassat, men 
rationellt, beteende. AMH menar dock samtidigt att känslor, som rädsla och girighet, 
vilka inte är förenliga med EMH´s antagande om den rationella investeraren i högsta 
grad är en del av en rationell process vid investeringsbeslut. Känslor, menar Lo (2004, 
s. 19) är en kraftig anpassningsmekanism som evolutionärt ökar sannolikheten till 
överlevnad genom att förstärka upplevelsen av straff- och belöningsutfall i trial and 
error-processer.  
 
Hur AMH´s antaganden om investerarrationalitet skiljer sig från EMH´s kan, för 
åskådliggörandets ändamål, beskrivas som att EMH studerar effektiva 
marknadsfluktuationer utifrån ett konstant, generellt homogent, antagande om 
investerarens beteende. AMH studerar marknadsfluktuationer utifrån antagandet att 
investeraren har ett föränderligt, adaptivt, beteende men att denna är evolutionärt 
rationell. Antagandeskillnad från finansiell beteendevetenskap är i dess enklaste form 
att den senare studerar just beteendet, och menar att denna är irrationell, medan AMH 
snarare ser beteendet som en logisk responsprocess på förändringar (Lo, 2012, s. 24). 
 
Adaptiva marknadshypotesen är den första sammanhållande teori vilken förklarar 
skiftande effektivitet som ett naturligt tillstånd för marknaden, utifrån ett adaptivt 
rationellt beteende hos investeraren (Lo, 2004). Observerad marknadseffektivitet bör 
således, utifrån ansatser där kortare tidsintervall appliceras, vara fluktuerande vilket 
också tillgodoser Grossman & Stiglitzs (1980) tes om att konstant effektivitet är en 
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teoretisk omöjlighet. AMH´s evolutionära förklaringsperspektiv, för att kunna anses 
som en heltäckande teorigrund, genomsyrar också hela modelleringen av marknadens 
beteende. Marknadens sammansättning kan inom detta perspektiv kallas för ekologin 
som består av en mängd olika arter och där priset på en tillgång dikteras av arternas 
natur och omfattning i kombination med marknadsmiljöns förutsättningar. Arterna kan i 
generella drag exemplifieras som Pensionsfonder, Hedgefonder, Analytiker och även 
olika grupper av Småsparare. Effektiviteten på en marknad utgår härigenom, och i 
likhet med EMH, från mängden arter som konkurrerar om en given mängd resurser. Om 
en stor mängd av en viss art, eller flera arter sinsemellan, konkurrerar om en begränsad 
resurs så kommer marknaden statueras av effektivitet. Dock menar AMH (Lo, 2004, s. 
20) att effektiviteten inte kan studeras i ett vakuum, utan att samverkningarna på en 
marknad är ytterst dynamiska och beror på hur olika arter kan profitera på varandra och 
där sammansättningar beror på olika arters förmåga att anpassa sig till förändrande 
faktorer i marknadsmiljön. Lo exemplifierar denna ständiga process utifrån ett 
biologiskt resonamang:     
 
“The profit opportunities in any given market are akin to the amount of food and water 

in a particular local ecology - the more resources present, the less fierce the 
competition. As competition increases, either because of dwindling food supplies or an 

increase in the animal population, resources are depleted which, in turn, causes a 
population decline eventually, de-creasing the level of competition and starting the 
cycle again. In some cases cycles converge to corner solutions, i.e., certain species 

become extinct, food sources are permanently exhausted, or environmental conditions 
shift dramatically”  
- (Lo, 2004, s. 18) 

 
Marknadens utveckling, enligt AMH, drivs av en ständig konkurrens, där det 
egennyttiga målet är centralt, och där processen i evolutionära termer liknas vid ett 
naturligt urval. En populations, eller del av populations, överlevnad på den finansiella 
marknaden beror på hur välanpassad deras problemlösningsförmåga, heuristik, är 
gentemot andra populationers heuristik i en given marknadsmiljö. Processen att ständigt 
anpassa heuristik till den mest lämpade för en viss miljö, och sammansättning av 
konkurrerande arter, sker enligt AMH i en mycket komplex dynamik där det egentligen 
inte kan finnas någon allmän konvergens till en, enligt neoklassisk syn, ofrånkomlig 
jämvikt (Lim & Brooks, 2011, s. 72). Snarare statueras marknaden av malplacerad 
heuristik till följd av förändring i marknadsmiljön, synliggjord i ineffektiviteter, följd av 
trial and error-processer där det naturliga urvalet skapar den bäst lämpade 
problemlösningsmetodiken, men att nya förändringar åter renderar samma komplexa 
process. Enligt AMH genomgår därför investeringsstrategier cykler av vinstgenerering 
och förluster som således i grunden beror på förändringar i exempelvis 
affärsmöjligheter i vissa sektorer, mängden konkurrenter inom olika industrier och 
magnituden av vinstmöjligheter (Lo, 2004, s. 19). Där EMH menar att överlägsna 
strategier direkt försvinner så menar AMH att strategier, även om de successivt 
försvinner då marknadsekologin anpassar sig, återigen kan skapa övervinster i senare 
skede då marknadssammansättningen skapar förutsättningar för sådan strategi. I 
generella drag anger marknadsmiljön och den aktuella ekologin, sammansättning av 
arter, vid varje skede vilken heuristik som är bäst lämpad för överlevnad. Hur länge en 
anpassning sker spekulerar inte AMH i, men beroende på en mängd olika faktorer 
utifrån magnituden på marknadsförändringschocken, vinstmöjligheter och 
artsammansättning varierar anpassningstiden. En naturlig argumentation utifrån AMH´s 
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resonemang är att dessa anpassningar sker kontinuerligt och parallellt men där 
observerad marknadsineffektivitet, dvs felanvänd heuristik i en förändrad 
marknadsförutsättning, är som störst då betydande investerarekologier är mest drabbade 
av en given chock.   
 
Adaptiva marknadshypotesen utvecklar inte något djupare resonemang kring hur olika 
arter beter sig eller hur det är troligt att vissa chocker kan inkorporeras i olika segment 
inom marknaden, vilket teorin egentligen implicerar. Exempelvis är det inte en helt 
oäven tanke att analytikerpopulationens segmentsallokering, utifrån Grossman & 
Stiglitz (1980) resonemang, är en god estimator på var, inom en marknad, störst 
ineffektiviteter finns. Vid studier av effektivitet, så även inom AMH, är det generellt 
aggregatet av marknaden, exempelvis genom avkastningsserier på index, som 
analyseras. Utifrån AMH´s grundläggande idé om att olika chocker till olika grad 
kullkastar evolutionärt utvecklade dominerande heuristiker så är det inte otroligt att 
dessa förändringsfaktorer har skiftande inverkan på de många sektorer som utgör 
marknaden. Teknologisk utveckling, lagstiftning, demografiska faktorer, sociala 
förändringar och alla andra faktorer vilka påverkar företags och/eller investerarens 
möjligheter har sannolikt olika inverkan på olika typer av företagssegment och 
branscher. Utifrån att AMH´s relativt komplexa teori i varje avseende är svår att bevisa 
är det dock av högsta intresse att inte enbart studera aggregatet av marknadens 
beteende, utan snarare komplettera detta med undersegmentens beteende. Detta skulle 
belysa en del av de dynamiska samverkningar AMH menar finns inom en marknad; Att 
chocker skapar ineffektiviteter genom felanvänd heuristik som inte enbart kan 
synliggöras i marknadsaggregatet, vilket snarare indikerar större makroförändringar, 
utan att olika miljöförändringar inkorporeras på olika sätt på de undersegment 
marknaden utgörs av.         
      
Utifrån den teoretiska förklaringsmodell AMH erbjuder, om än komplex, så innefattar 
teorin även praktiska implikationer för investerare, vilket kan argumenteras är centralt 
för att kunna vinna validitet i paritet med EMH. I synnerhet vill Lo (2012, s. 20) påvisa 
varför AMH´s implikationer bör ersätta de investeringsprinciper som är sprungna ur 
EMH, på grund av dess förlorade förklaringsstyrka under 2000-talet.  
 
Traditionella investeringsparadigm, baserade på EMH, har haft fundamental inverkan 
på praktisk och teoretisk finansapplicering och bygger enligt Lo (2012, s. 18) på några 
få grundprinciper. I generella drag säger dessa att det finns en positiv trade off mellan 
risk och avkastning, risk mäts i form av Beta och riskjusterad överavkastning anges som 
Alpha, långsiktig avkastning uppnås genom passiva väldiversifierade portföljstrategier, 
portföljallokering utgår ifrån risktolerans och tidshorisont och alla investerare bör alltid 
investera långsiktigt i aktier (ibid). Dessa grundsatser skapar, enligt Lo (2012, s. 19), 
själva fundamentet för modern investeringsteori men vad som är viktigt att komma ihåg 
är att dessa egentligen endast är en approximering av verkligheten, där principernas 
användbarhet är fullständigt beroende av de underliggande antagandena. Dessa 
antaganden anger att (1) förhållandet mellan risk och avkastning är linjärt, och således 
(2) fullständigt statiskt över tid samtidigt som (3) parametrarna i förhållandet kan 
mätas med exakthet. Antagandena säger vidare, och ytterst fundamentalt, att (4) 
Investerare alltid har rationella förväntningar, (5) Avkastningen är stationär 
(distributionen i avkastningsserien är konstant) och (6) marknader är alltid effektiva 
(Lo, 2012, s. 18). 
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Frågan är inte om dessa grundantaganden är fullständigt sanna, vilket kan argumenteras 
för att de verkligen inte är, utan snarare om felmarginalerna i deras avbildning av 
verkligheten är så pass liten att de kan ignoreras av praktiska skäl, och att traditionella 
investeringsstrategiers grundprinciper därigenom är tillförlitliga. Lo (2012, s. 19) menar 
att det skett en avsevärd skiftning här. Traditionella investeringsprincipers antaganden 
har varit en bra estimator av marknaden mellan ca år 1940-2000, men 
marknadsbeteendet har därefter förändrats så drastiskt att felmarginalerna inte längre 
kan förbises (ibid). I en marknadsmiljö som, förvisso med kortsiktiga upp- och 
nedgångar, under mer än 70 år genererat nästintill linjär logkumulativ tillväxt och där en 
väldiversifierad aktieportfölj i alla tidsintervall haft jämförbar volatilitet och avkastning, 
så har också investeringsheuristiker baserade på EMH´s antaganden utvecklats och 
dominerat. Enligt Lo (2012, s. 19), vilket också understödjer just AMH, finns 
överväldigande bevis för att finansmarknaden under 2000-talet genomgår sådana 
grundläggande förändringar att de tidigare, fundamentala, antagandena om dess 
beteende inte längre genererar tillförlitliga investeringsprinciper.   
   
Utifrån handelsvolym, marknadskapitalisering, antalet investerare/instrument och inte 
minst den aldrig tidigare så höga volatiliteten illustreras under 2000-talet en marknad 
som tidigare inte skådats (Lo, 2012, s. 20). Orsakerna till detta kan argumenteras vara 
många, men Lo (ibid) framhåller befolkningstillväxten som en viktig faktor, vilket kan 
illustreras genom ett ekonomiskt orsakssamband. Genom marknadens 
konkurrenskrafter, var innovationer belönats, har framsteg inom exempelvis jordbruk, 
medicin, teknologi, transport och tillverkning möjliggjort och understött 
befolkningstillväxten. Den växande populationen skapar en merpart som självfallet 
måste arbeta för att överleva och därigenom applicerar livscykelsstrategier för sparande 
och investeringar. Detta växande behov skapar i sin tur allt högre efterfrågan på 
finansiella marknaders storlek och förmåga, varför allt mer komplexa lösningar och 
interaktioner mellan motparter skapas (ibid). Om än Lo i synnerhet utgår från den 
amerikanska marknadens effekt, så följer alla marknader samma generella utveckling 
utifrån olika premisser, och där samverkningarna på internationell nivå ytterligare bidrar 
till än större komplexitet och volatilitet i den finansiella miljön. Lo (2012, s. 21) 
argumenterar utifrån detta att globaliseringen är ett dubbeleggat svärd: Finansiell 
teknologi underbygger dels global ekonomisk tillväxt genom effektivare allokering av 
tillgångar men gör också att lokala kriser snabbt sprids genom hela ekonomiska 
systemet, vilket till hög grad synliggörs av krisen 2008. Utifrån Los (2012) resonemang 
att finansiella systemet förändrats i grunden så framhåller han därför vikten av att nya 
investeringsprinciper måste ersätta de traditionella.  Inom det adaptiva 
förklaringsperspektivet, och utifrån de i grunden förändrade premisserna för 
marknadsbeteendet, erbjuder AMH redan i sin relativt unga fas konkreta implikationer 
för investeringar: 
 
1. Förhållandet mellan risk och avkastning är inte konstant över tid 
Detta förhållande fluktuerar och är beroende av populationen av marknadsaktörer och 
marknadsmiljöns premisser. Ur ett evolutionärt perspektiv kan detta exemplifieras av att 
för investerarheuristiken ovanligt hög volatilitet på aktiemarknaden skapar en flykt- 
kamprespons som leder till att disinvesteringar i aktietillgångar pressar priset kraftigt 
nedåt samtidigt som investeringstillflykten i säkrare tillgångar kraftigt pressar dessa 
priser uppåt. Efter att förhållandet mellan risk och avkastning inverterats genom denna 
process, kommer balans att återskapas genom adaption och naturligt urval (Lo, 2012, s. 
25). 
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2.      Marknadseffektivitet är naturligt föränderlig 
Nivån av marknadseffektivitet kommer i varje period vara beroende av till vilken grad 
en given marknadsekologi, sammansättning av investerargrupper, har anpassat sig till 
rådande förutsättningar i marknadsmiljön (Lo, 2012, s. 25-26). Utifrån detta 
resonemang är det troligt att nya marknader till högre grad kommer observeras som 
ineffektiva än äldre mer mogna marknader, även om de senare även ständigt kommer 
uppleva perioder av ineffektivitet på grund av förändringar i marknadsmiljön. Lo (2012, 
s. 25) argumenterar därför för att effektivitetsnivån på olika marknader bör undersökas, 
och vara en del av underlaget vid investeringsbeslut. 
 
3.      Investeringsstrategier bör anpassas kontinuerligt 
Det finns ingen optimal investeringsstrategi eftersom marknaden inte kan observeras ur 
ett statiskt allt eller inget-perspektiv, utan bör snarare anpassas efter implikation 1 och 
2. I tider med hög effektivitet, och historiskt normala förhållanden mellan risk och 
avkastning, är traditionell diversifiering en bra strategi för att uppnå stabil avkastning 
till given volatilitet. I adaptiva, ineffektiva, tider är dock fördelen med traditionell 
diversifiering svårare att uppnå på grund av hur vissa marknadsmiljöfaktorer kan 
påverka marknader. Diversifiering bör därför inkorporera fluktuationer i effektivitet, 
och då även risk/avkastnings -förhållandet, genom att beakta olika marknaders 
miljöfaktorsexponering och framförallt anta ett bredare internationellt perspektiv i 
strategins tillgångsallokering (Lo, 2012, s. 25). 
 
4.      Alpha är föränderlig 
Ett resultat av AMH´s resonemang om skiftande effektivitet är, relativt intuitivt, att 
riskjusterad överavkastning, alphas, i vissa perioder kan uppnås. Genom 
förändringsfaktorer, konkurrens, innovation och naturligt urval så kommer positiva 
alphas dock konvergera mot noll allteftersom framgångsrika strategier, via 
anpassningsprocess hos investerargrupper, exploateras av allt fler arter i ekologin (Lo, 
2012, s. 26). 
 
5.      Portföljallokering bör anpassas efter förändrande faktorer 
Att skapa en statisk portfölj utifrån traditionell viktning av tillgångsklasser fungerar bra 
under normala förhållanden, men i en dynamisk marknadsmiljö måste fler faktorer 
beaktas. AMH föreslår att portföljen ska viktas utifrån riskdenominering, där 
risktoleransen är utgångspunkten för tillgångsallokeringen snarare än endast utifrån 
tillgångsklass, exempelvis 50/50 aktier/obligationer. I volatila tider ska således 
portföljen ombalanseras för att spegla målvariansen. AMH menar också att portföljen 
ska anpassas efter fler faktorer. Korrelationen mellan olika tillgångsklasser under 
skiftande marknadsmiljöer måste beaktas, och det fullständigt integrerade 
tillvägagångssättet för allokering involverar statistiska estimationer av parametrar för 
marknadsmiljöns förändringar och investerarpopulationer. Fördelen med en sådan 
strategi är att den ständigt anpassar sig till rådande marknadsläge, för att alltid spegla 
vald risknivå (Lo, 2012, s. 27). 
 
Lo (2012, s. 27) menar att AMH´s implikationer för investeringar tvivelsutan är mer 
komplexa än de traditionella men att de är en nödvändighet i en allt mer dynamisk och 
komplex finansmarknad, vilken principer måste anpassas efter. En av de kanske mest 
intressanta aspekter av AMH´s implikationer är just betydelsen av att beakta 
diversifieringsstrategier som någonting fluktuerande. Att bredda perspektivet på vilka 
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faktorer som är av vikt att beakta vid konstruktionen av en portfölj blir en naturlig 
förlängning av att AMH´s teori förklarar marknadens beteende som skiftande effektiv 
och där ytterst dynamiska samverkningar inom investerarekologin och marknadsmiljön 
skapar en efterfrågan på mer komplexa perspektiv. Den kanske i synnerhet mest 
värdefulla insikten AMH ger är att beakta diversifiering av ineffektiviteter vid 
investeringsbeslut. På samma sätt som portföljdiversifiering, enligt traditionell strategi, 
utgår från undersökning av korrelationen av olika tillgångar så är det rimligt att samma 
samverkansaspekter kan undersökas för olika tillgångsklassers, marknaders och 
branschers ineffektivitetskorrelation. AMH implicerar att flera olika marknaders 
effektivitetsnivå måste vägas in tillsammans med allokeringsviktningarnas exponering 
mot mätbara parametrar i marknadsmiljön (Lo, 2012, s. 25-27), för att därigenom skapa 
ett bredare perspektiv på vad det innebär att faktiskt sprida risk.  
 
AMH som teori säger ingenting synnerligt om, men implicerar dock starkt, att chocker i 
marknadsmiljön kan inkorporeras på olika sätt inom olika segment. Som motiverats 
tidigare kan vissa specifika förändringar inom exempelvis teknologi, lagstiftning, 
innovationer och vinstmöjligheter göra en tidigare använd finansiell 
problemlösningsförmåga, heuristik, felanpassad i den förändrade marknadsmiljön inom 
en viss del av marknaden vilket statueras empiriskt i isolerade ineffektiviteter, medan 
större förändringar kan ge upphov till att hela marknadsaggregatet, marknadsindex, 
uppvisar ineffektivitet. Lo (2012, s. 24) menar att uppfattningen om säkerheten i AAA-
obligationer skapade en sorts genomgående anpassningsprocess för hela marknaden när 
de visade sig vara mindre säkra än vad historia, och därigenom heurestik, implicerade. 
Att effektiviteten skiftar mellan marknader och tidsperioder kan inom AMH också 
innebära att den gör det inom en marknad. Eftersom effektivitetsgraden är beroende av 
given ekologi, sammansättning av aktörer och deras allokering samt marknadsmiljöns 
förutsättningar så kan en mikro- eller makrochock drastiskt förändra förutsättningarna 
för ett branschsegment framför ett annat, varefter adaptionsprocessen till de nya 
vinstmöjligheterna tar vid. För investerare kan det därför vara av intresse att, vid 
diversifieringsstrategier inom en viss marknad, beakta olika marknadssegments 
korrelation i ineffektivitet. 
  
Adaptiva marknadshypotesen är ännu en ung teoribildning, och även om den framhålls 
som ett av de största framstegen inom finansforskningen på senare tid så menar Lo 
(2012, s. 28) att AMH ännu inte är lika välutvecklad som EMH. Relevansen av en 
sammanhållande teori, vilken på ett logiskt konsekvent vis förklarar de observerade 
skiftningarna i marknadsbeteendet, kan inte nog understrykas. Utöver AMH´s styrka i 
att vara den första teori som antar föränderlig marknadseffektivitet som ett 
grundtillstånd, och genom perspektivbreddning förklarar detta genom främst 
evolutionära principer, så är de praktiska implikationernas utveckling en viktig faktor 
till att AMH kan vinna validitet utanför forskningssfären. Dock, vilket också till vis del 
påpekas av Lo (2012, s. 25-28), bör studierna fortsättningsvis fokusera på både 
marknadens effektivitet och de krafter, förändringsfaktorer, som driver dess utveckling.  

3.3.2	  EMPIRISKT	  STÖD	  FÖR	  ADAPTIVA	  MARKNADSHYPOTESEN	  

På grund av adaptiva marknadshypotesens unga historia finns en relativt liten men 
tilltagande mängd ansatser som testar teorin empiriskt, även om mängden inte ännu kan 
mäta sig med tidigare etablerade forskningsdiskurser. Det är för denna studie intressant 
att presentera ett urval av ansatserna, vilka till hög grad genom deduktion söker testa de 
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effektivitetsskiftningar som statuerar grundtillståndet på en marknad enligt AMH. 
Därutöver presenteras empiriska slutsatser som implicit stödjer teorins grundläggande 
antagande om att det är förändringschocker som i grunden skapar ineffektiviteter till 
olika grader. 
 
Kim et al. (2011) undersöker både förutsägbarhet i finansiella tidsserier, Dow Jones 
Industrial Average Index, tillsammans med dess relation till förändringar i 
marknadsmiljön. Deras generella slutsats gör gällande att:  
 
”Overall, our finding is in line with the adaptive markets hypothesis, which argues that 

dynamic market conditions govern the degree of stock market efficiency”  
- (Kim et al., 2011, s. 878). 

 
Metodiken utgår ifrån Variance Ratio-test av månadsvis slumpmässighet i 
avkastningsserier. Resultatet av detta, vilket påvisade just fluktuerande effektivitet, 
testades sedan i relation till marknadsmiljöförändringar genom regressionsmodellering. 
Kim et al. (2011, s. 877-878) påvisar härigenom att ineffektivitet i synnerhet observeras 
i tider med hög politisk och ekonomisk orolighet och att inflation, riskfria räntor och 
volatilitet är faktorer som påverkar förutsägbarhet på lång sikt. Förvisso kan här 
argumenteras att dessa faktorer dock endast är effekter av någon annan 
marknadsmiljöförändring, dvs yttringar av de dynamiska faktorer som AMH menar i 
grunden skapar förutsättning för ineffektivitet. Detta resonemang stöds dock i slutsatsen 
att amerikanska aktiemarknaden blev allt mer stabil en tid efter 1960-1970-talets många 
marknadsinnovationer där ineffektiviteter observerats men successivt, genom generell 
adaption, minskade. Med möjlighet att försiktighet i slutsatsen beaktats, trots det starka 
stödet för AMH i deras empiriska resultat, menar Kim et al. (2011, s. 878) att det är av 
största intresse att även studera AMH genom ytterligare finansiella prisserier och 
instrument. 
 
Neely et al. (2009) väljer att, snarare än aktiemarknaden, istället studera 
valutamarknaden för att undersöka om riskjusterad överavkastning kan åstadkommas 
med hjälp av investeringsstrategier. Slutsatserna stödjer AMH där möjligheterna till 
övervinster, ett tecken på ineffektivitet, försvinner och återkommer över tid. Deras 
slutsatser har intressanta implikationer för AMH ur olika perspektiv. AMH menar att 
investeringsstrategier som en gång varit lönsamma kan försvinna för att sedan återvända 
när marknadsmiljön och ekologin möjliggör detta, medan EMH i dess striktaste 
avseende menar att arbitragemöjligheten direkt ska försvinna och inte återkomma. Till 
viss del finns stöd för detta, men de finner också att konvergensen från överavkastning 
till riskjusterad normalavkastning är långsammare än man tidigare trott (Neely et al., 
2009, s. 486), och i synnerhet implicerad av EMH. Utan att veta med säkerhet antar 
Neely et al. (ibid) att fördröjningen för marknaden att ta tillvara på dessa övervinster 
beror på institutionella och beteendemässiga faktorer, vilket stödjer antagandet att 
marknadsekologin genomgår adaptionsprocesser till förändrade villkor. 
 
En ytterligare ansats att belysa adaptiv effektivitet utifrån andra instrument än aktier 
görs av Zhou & Lee (2013). De väljer i sin studie att undersöka REIT, Real Estate 
Investment Trust, fastighetsinvesteringsfonder vilka endast investerar i fastigheter och 
fastighetsrelaterade krediter. Det intressanta med denna studie är att den följer samma 
metodik samt kommer till samma slutsatser som Neely et al. om än på en helt 
annorlunda marknad, där marknadseffektiviteten fluktuerade över tid och där den 
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möjligen var relaterad till marknadsmiljöns villkor. Detta bevisar ytterligare att AMH 
som generell förklaringsmodell för investerarpopulationens beteende i en 
marknadsmiljö är valid bortom endast studier av aktiemarknaden. Vad som anförts 
tidigare i denna studie är möjligheten till att chocker kan inkorporeras på olika sätt på 
olika delar av en marknad, och detta ger Zhou & Lee (2013, s. 1657) initialt stöd för. De 
finner att betydande lagstiftningar inom fastighetsinvesteringsbranschen i mitten av 
1990-talet möjligtvis påverkade effektiviteten inom detta segment (ibid). Detta innebär 
att en förändring i marknadsmiljön begränsad till ett givet segment på marknaden, 
vilken förvisso är hela populationen i deras undersökning, har effekt på ineffektiviteten 
på just detta segment. Deras slutsatser sätts inte i relation till om lagstiftning inom just 
fastighetssegmentet hade någon inverkan på investerarnas heuristik inom något annat 
segment, eller hela amerikanska marknaden, men den logiska slutsatsen är nog ändå att 
den inte var det. Om fallet är så att marknadsmiljöchocken, av lagstiftningen, är just 
isolerad till ett segment så är det än mer intressant att studera fluktuerande effektivitet 
inom en marknad. Detta betyder, analogt med AMH, att effektivitetsgraden på en 
marknad är ytterst beroende av magnituden av investerararternas felanvändning av, och 
anpassning mot förbättrad, heuristik som följd av olika miljöförändringar, där 
möjligheten är uppenbar att mindre branschspecifika förändringar skapar ineffektivitet 
på en avgränsad del inom en marknad.        
 
Att producera en korrekt bild av alla faktorer inom en marknadsmiljö, samt ekologins 
sammansättning och allokering, i en given tidpunkt gör det relativt svårt att statistiskt 
testa alla de förändringar som kan påverka effektiviteten på marknaden enligt AMH. 
Dessutom är det snarare så att förändringarna enligt AMH ger upphov till en 
anpassningsprocess till ny problemlösningsförmåga utifrån evolutionära principer och 
just detta exakta förfarande är fortfarande svårt att exakt kartlägga, mer än att finna 
mönster intellektuellt konsekventa. Dock är det, vilka tidigare presenterade empiriska 
test av AMH påvisar, av största intresse att undersöka hur observerbara förändringar 
möjligtvis kan påverka testbar effektivitet. Lim & Brooks (2011) presenterar en mer 
generell litteraturöversikt av studier som fokuserat på att undersöka effektivitet i 
samband med vad som inom AMH´s ramar kan anses vara marknadsmiljöförändringar. 
Studierna som presenteras där har dock, i motsats till tidigare diskuterade ansatser, inga 
avsikter att belysa just förändringarna i relation till AMH. Syftet med presentationen av 
dessa empiriska resultat i denna studie är inte att ge en fullständig översikt av alla 
faktorer som påverkar effektivitet, utan snarare etablera en förståelse för hur 
förändringsfaktorer faktiskt har effektivitetsinverkan, vilka indirekt underbygger 
AMH´s modell: 
        
1.      Utländska investerares tillgänglighet till nyöppnade marknader 
Det finns relativt motsägande resultat av innebörden av att utländska investerare får 
investeringstillgång till nyöppnade marknader i tillväxtländer. En stor mängd litteratur 
gör gällande, genom Variance Ratio-test, att effektivitetsnivån höjs efter att marknader 
öppnats upp. Dock finns många studier, främst genomförda på asiatiska 
tillväxtmarknader, som antingen menar att marknaderna redan var effektiva innan 
liberaliseringen eller att ineffektivitet kvarstår även efter internationell tillgänglighet 
(Lim & Brooks, 2011, s. 81-82). Vad som möjligt kan argumenteras av dessa 
motsägelser är att effektivitet, vilket stöds av AMH, inte enbart beror på 
liberaliseringsfaktorn utan snarare att dynamiken är långt mer komplex, där fler 
miljöfaktorer och själva sammansättning av ekologin har inverkan.  
 



	   35	  

2.      Införande av elektroniska handelssystem      
En intressant event-study är utifrån effektiviseringen av handelssystem, från fysiska 
handelsgolv till automatiska elektroniska system. Även här, precis som med 
marknadsliberalisering, finns motsägande slutsatser. Studier baserade på sampel om 120 
länders övergång till IT-system påvisar att det finns en generell konvergens mot lägre 
autokorrelation, dvs. effektivitet, men att skillnaden mellan olika länder är ytterst stor, 
där en mängd marknadsplatsers effektivitetsnivå var oförändrad (Lim & Brooks, 2011, 
s. 82). 
 
3.      Implementering av Price Limit-System 
Som ett sätt att minska volatiliteten efter finanskrisen 1987 infördes denna reglering, i 
synnerhet på asiatiska marknader. Generella slutsatser är att effektivitetsnivån 
försämrades eftersom konvergens mot något slags jämviktspris försvårades. Dock finns 
en mängd litteratur som gör gällande att effektivitetsnivån signifikant förbättrades när 
limit-systemens regler lättades (Lim & Brooks, 2011, s. 83). 
 
4.      Finansiella kriser 
Undersökningar av marknadseffektivitet före och efter finansiella kriser på asiatiska 
marknader under 1990-talet visar på att effektiviteten generellt är oförändrad efter 
krisperioder. Dock finns även här undantag, då marknaderna i Hong Kong, Taiwan och 
Japan uppvisar förbättrad effektivitet som följd (Lim & Brooks, 2011, s. 83). Återigen 
är en möjlig förklaring betydande skillnader mellan de undersökta marknadernas miljö 
samt investerarekologins sammansättning. Marknadernas ålder och tillväxt är 
exempelvis inte beaktade faktorer för hur kriser påverkar utfallet. 
 
5.      Förändringar i marknadsplatsens lagstiftning 
Genomgående slutsatser är att regelverk som ökar förtroendet i finansiella systemet, 
skapar möjlighet för trovärdig information att spridas och minskar restriktioner för 
institutionella investerare har positiv inverkan på effektiviteten på en marknad. Generell 
avreglering för att öppna upp marknaden för fler investerargrupper har också betydande 
inverkan på ökning av effektiviteten (Lim & Brooks, 2011, s. 84). Utifrån AMH´s 
ramverk är en rimlig argumentation att marknadsekologin, sammansättningen 
investerargrupper, ges högre flexibilitet och rörlighet vilket resulterar i att 
arbitragemöjligheter snabbare upptäcks och evolutionärt anpassas till effektiva nivåer. 
Själva adaptionsprocessen och naturliga urvalet möjliggörs, och effektiviseras, således 
där större och fler investerarpopulationer ges utrymme att konkurrera. 
 
6.      Teknologiska framsteg inom informationstillgänglighet 
De teknologiska framstegen de senaste 50 åren har tvivelsutan förändrat största delen av 
den globala ekonomin, där förutsättningar förändrats och nya har skapats. Utifrån att 
endast undersöka effektivitetsförändringar på finansiella marknader i relation till den 
ökade, och tillförlitligare, informationstillgängligheten för investerare kan dock 
omfattningen avgränsas. Autokorrelationsbaserade tester på 103 årssampel visade dock 
att effektiviteten blev lägre när teknologin utvecklades allt mer, men att konvergens mot 
avsevärt förbättrad effektivitet observerades i senare skede. Slutsatsen är att investerare 
behövde anpassas till den nya informationsmiljön (Lim & Brooks, 2011, s. 84-85). 
 
De beskrivna empiriska slutsatserna är generella och säger egentligen inte mycket om 
hur förändringarna inkorporeras i effektiviteten, och på vilket sätt de påverkar faktorer 
som exempelvis AMH predikterar. Vad de däremot presenterar är att större, generella, 
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förändringschocker är en del i ett dynamiskt komplext system som påverkar 
effektiviteten, utan att specifikt påvisa hur dessa förändringar, eller mer isolerade 
förändringar, inkorporeras på olika sätt beroende på segment, geografi, tid och samspel 
med andra marknader. 
 
Urquhart & Hudson (2013) tillhandahåller en mycket intuitiv och tilltalande 
forskningsansats för AMH. Att tester av effektivitet blivit kritiserade, i synnerhet av 
motståndare till EMH, för att använda för långa undersökningssampel så genomför de 
en studie av svag form av effektivitet i kortare subsampel på aktieindex på tre av de 
mest etablerade aktiemarknaderna i världen; Amerikanska, Engelska och Japanska. 
Genom att främst använda linjära tester bestäms den absoluta formen av effektivitet 
utifrån varje subsampels beroendenivå. Urquhart & Hudsons (2013) ansats är således 
främst att illustrera, och kategorisera, marknaderna utifrån vilket historiskt uppvisande 
av beroende varje subsampelperiod innehar. Genom att etablera beslutsregler för (1) när 
marknaden i ett subsampel ska anses vara beroende/oberoende (D/I) och (2) vilket 
mönster av beroende/oberoende en marknad ska uppvisa i tidssekvensen för att hela 
marknaden ska kategoriseras som antingen Effektiv/Ineffektiv/Adaptiv, presenteras en 
ytterst systematisk genomlysning. Slutsatserna i studien är att alla tre marknaderna kan 
kategoriseras som adaptiva, där således subsamplen varierar mellan beroende och 
oberoende. Dock överensstämmer inte de tre linjära statistikornas slutsatser för varje 
sampel, även om övergripande mönster är ytterst likartade (Urquhart & Hudson, 2013, 
s. 141). 
 
Det som till viss grad skiljer Urquhart & Hudsons (2013) ansats från andra studier kring 
AMH, är kanske främst att denna är väldigt systematisk utifrån beslutsregler för 
kategorisering av marknader. Snarare än att illustrera fluktuationer genom exempelvis 
rolling window-sampel antas här en absolut marknadsform i varje subsampel, vilka 
aggregeras ihop för att faktiskt kunna kategorisera marknaden. Styrkan i studien är 
vidare att tre olika linjära tester av beroende används, för att robust kunna testa 
effektiviteten. Vad som dock kan diskuteras är storleken på subsamplen, där det kan 
argumenteras för att 5-årsintervallen innehåller ineffektivitetsinformation som kan gå 
förlorad. Utifrån resonemanget att AMH ännu inte förtydligat hur olika, till magnitud 
och spridning, förändringschocker kan skapa ineffektiviteter så kan det vara av intresse 
att även undersöka kortare intervall. Att Lo (2012, s. 20) menar att 2000-talet som 
marknadsperiod främst kan illustreras av AMH talar vidare för att kortare tidsintervall, 
utifrån övrigt liknande metodik som Urquhart & Hudson, kan appliceras på ett passande 
sätt för att genomlysa och kategorisera en marknadsplats. Detta har inte gjorts tidigare, 
ej heller har effektiviteten på segment av marknaden undersökts tidigare, vilket denna 
studie argumenterat för möjligtvis kan illustrera hur olika chocker inkorporeras på olika 
sätt inom en marknad. AMH är ännu en väldigt ung teoribildning och det är inte 
förvånande att forskningsansatser kring adaptivitet på den svenska marknaden inte 
gjorts tidigare, i synnerhet inte då endast knapphändiga generella effektivitetsstudier på 
denna marknad finns tillgänglig. Till hög grad av den anledningen är det intressant att 
belysa skiftande effektivitet på den svenska aktiemarknaden, där korta subsampel på 
marknadsaggregatet, och marknadssegment, kan testas robust och trianguleras och där 
etablerade beslutsregler på ett nytt sätt kan illustrera marknadsbeteendet inom ramarna 
för Adaptiva marknadshypotesen.      
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4.	  PRAKTISK	  METOD	  

Följande kapitel binder samman teoribildningen med studiens metodologiska angreppssätt. Vi 
inleder med att precisera Random Walk-hypotesen och redogör för den styrka av Random Walk 
som vi testar. De valda statistikorna beskrivs och valet av dessa förklaras utifrån de egenskaper 
som generellt finns i finansiell data. Därefter operationaliseras studiens undersökningsmodell 
och urval, databehandling och datainsamling beskrivs.    

4.1	  LINJÄRT	  BEROENDE,	  EFFEKTIVITET	  OCH	  RANDOM	  WALK	  
Valet av linjära teststatistikor är tudelat med avsikt på det praktiska bidraget och 
lämplighet utifrån Random Walk-hypotesen. Enligt Urquhart & Hudson (2013, s. 132) 
har användandet av ickelinjära statistikor ökat under senare tids forskningsansatser och 
deras studie innefattar McLeod Li, LM Engle och BDS-test för att finna ickelinjärt 
beroende. Resultaten i deras studie påvisar beroende på alla undersökta marknader, för 
samtliga tidsperioder men det icke-linjära beroendets existens är svårt att överföra till en 
förklaringsmodell (Lim & Brooks, 2011, s. 78). Utöver den svårförklarade karaktären 
av ickelinjärt beroende finns de främsta argumenten mot dess användande, i denna 
studie, i de bakomliggande teorierna till AMH, dvs EMH och finansiell 
beteendevetenskap, där konceptet Limits to arbitrage menar att viss ineffektivitet som 
är konstant och långfristig är näst intill omöjlig att vinstutnyttja. Malkiel et al. (2005, s. 
126) påpekar också att det är en skillnad mellan statistisk signifikans och ekonomisk 
signifikans i undersökningar av effektivitet. Skulle vi finna ickelinjärt samband på de 
marknadssegment vi undersöker är det därför av föga relevans utifrån ett praktiskt 
perspektiv. Med vetskapen om det ickelinjära beroendets sannolika existens, men det 
knappa praktiska bidraget av det, har vi valt att endast analysera tidsserierna med linjära 
statistikor. Presentation och argumentation för dessa statistikor följer i kommande 
avsnitt.   
 
Begreppet Random Walk har sitt ursprung i Martingalemodellen som i enkelhet 
beskriver situationer där tidigare kunskap inte ökar sannolikheten för lyckade 
prediktioner om framtida utfall. Likheten med EMH, där övervinster inte kan erhållas 
genom analyser av historisk data, är således tydlig och det är också av den anledningen 
som Random Walk är en vital del av samtliga studier inom finansiell effektivitet 
(Campbell et al., 1997, s. 31). Som tidigare beskrivits i studien finns tre olika typer av 
Random Walk där den tredje formen är den minst restriktiva och därmed den vanligaste 
i test av effektivitet på finansiella marknader. För att förtydliga vad Random Walk 3 
(RW3) innebär utgår vi från Random Walk 1 (RW1) som anges nedan: 
 

!! =   ! + !!!! + !!   !!~!!"(0,!!) 
 
där !!  är priset vid tidpunkt t, ! är den förväntade prisförändringen och IID(0, !!) anger 
att slumptermen !!  är oberoende och lika fördelad över tid med medelvärdet 0 och 
variansen !!. Antagandet om lika fördelning över tid är ur ett ekonomiskt perspektiv 
inte troligt för längre tidsserier då institutionella, samhälleliga och ekonomiska 
förändringar ständigt påverkar den marknadsmiljö där finansiella tillgångar handlas. 
Förbiseendet av lika fördelning över tid är likställd med Random Walk 2 (RW2) där 
slumptermen endast antas vara oberoende. Random Walk 3 lättar på antagandet om en 
oberoende slumpterm och inkluderar därmed processer med beroende, men icke 
korrelerade ökningar i slumptermen. En process som uppfyller antaganden för RW3, 
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men inte RW1 och RW2, är en process där Cov ε!, ε!!! = 0  för samtliga ! ≠ 0, men 
där Cov(ε!!, ε!!!! ) ≠ 0 för något ! ≠ 0. En sådan process har okorrelerade inkrement 
men är inte oberoende då kvadraten av slumptermen är korrelerade (Campbell et al., 
1997, s. 31-33). 
 
Undersökning av Random Walk 3 medför en rad implikationer i valet av teststatistikor. 
RW3 är, som vi tidigare beskrivit, den svagaste formen av Random Walk och den utgår 
från att observationer i tidsserier är oberoende av varandra i samtliga laggar. Med 
hypotestest, där nollhypotesen att beroendet är noll för alla laggar genom hela 
tidsserien, går det att testa RW3 utifrån en rad olika statistikor. Campbell et al. (1997, s. 
35) menar att test av autokorrelation, test av summan av kvadrerade autokorrelationer 
och linjära kombinationer av autokorrelationer är lämpliga test med hänsyn till 
antaganden om RW3. Denna studie avser att på ett mycket robust tillvägagångssätt 
triangulera beroende, och därigenom fånga fenomenet ineffektivitet, genom att etablera 
beslutsregler utifrån användandet av tre olika statistiska test. Genom att varje statistika 
har egna styrkor, och därigenom mäter beroende på olika sätt, skapar denna studies 
metodik ett fundament för analys av svenska aktiemarknaden på ett sätt som inte gjorts 
tidigare.  

4.1.1	  VARIANCE	  RATIO	  

Lo & MacKinlay (1988) introducerade användandet av Variance Ratio (VR) som ett 
verktyg att undersöka seriell korrelation, i synnerhet utifrån premisserna för RW3, och 
är troligen den mest använda metodiken för att testa svag form av effektivitet under 
senare tid (Lim & Brooks, 2011, s. 74). VR bygger på den statistiska egenskapen att om 
en tidsserie följer Random Walk så är variansen i avkastning i period k lika med k 
gånger variansen i ett enperiodsfönster. För att exemplifiera skulle det i vår studie 
betyda att variansen över en sjuårsperiod ska vara lika med sju gånger variansen av ett 
slumpmässigt valt år. Under nollhypotesen är således ration av variansen i avkastning i 
period k dividerat med k gånger variansen av en enperiodsavkastning lika med 1, för 
samtliga perioder i tidsserien: 
 

!"(!) = !!!/k!! 
 

Där !!!  = (rt + rt-1 +...+ rt-k+1) är variansen i avkastning i period k vilket kan skrivas om 
enligt: 
 

!" ! = 1 + 2 1 −
!
!
! !

!!!

!!!

 

 
där ! !  är autokorrelationen av rt av j:te ordningen, vilket innebär att variansration är 
ett plus en viktad summa av autokorrelationskoefficienter för finansiella tillgångar med 
positiv och avtagande vikt. Det finns en rådande konsensus inom den finansiella 
forskningen att volatilitet ökar med tiden i prisserier och därför skulle en slutsats om 
Random Walk-hypotesen på grund av heteroskedasticitet vara intetsägande och 
inkorrekt (Campbell et al. 1997, s. 53). Med det i beaktning utformade Lo & MacKinlay 
(1988) en statistika som är robust mot heteroskedasticitet och därför lämplig i vår 
undersökning. Statistikan anges av formeln nedan: 
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!! ! =
!" !; ! − 1

!∗ !
!
!

 

 
som följer en normalfördelning under nollhypotesen att VR(k) =1, där: 
 

!∗ ! =
2 ! − !

!

!!!!

!!!

!(!) 

 
 

! ! = (!! − !)!(!!!! − !)!
!

!!!!!

/ (!! − !)!
!

!!!

!

 

 
I empiriska studier är normen att undersöka VR utifrån flera olika längder av k, och 
beslut om RW3 fattas om ett av testerna signifikant skiljer sig från de andra. De längder 
som oftast testas är perioder för k=2,4,8,16 vilket också är de perioder vi kommer 
analysera VR(k) utifrån. Lim & Brooks (2011) menar i sin genomgång av studier av 
marknadseffektivitet att metodiken att förkasta nollhypotesen om Random Walk 
(oberoende) vid signifikanta resultat vid någon k, om än ytterst vanligt förekommande, 
kan vara för strikt, men då denna studie avser att triangulera marknadseffektivitet 
utifrån tre olika statistikor anser vi att metodiken är applicerbar.   
 
Hypoteser och signifikansnivå 

H0 HA Signifikansnivå 

VR = 1 VR ≠ 1 α = 0,05 
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4.1.2	  RUNS	  TEST	  

Runs test är ett ickeparametriskt test som är relativt vanligt vid prövning av Random 
Walk i finansiella prisserier. Statistikan har en rad fördelar då den är ickeparametrisk 
och intuitivt enkel att förstå. Genom att mäta antalet sekvenser, positiva eller negativa, i 
tidsserien och jämföra dessa mot det förväntade värdet av sekvenser kan förekomsten av 
beroende antingen bekräftas eller förkastas. Med en sekvens så menas ett antal positiva 
eller negativa observationer som följer på varandra men som sedan avbryts av en 
observation med motsatt tecken. En positiv residual indexeras med P medan en negativ 
indexeras med N enligt formeln nedan. 
 

! µμ =
2!"(! + !)
(! + !)

+ 1 

Variansen av antalet runs: 
 

!! =
2!"(2!" − ! − !)
! + ! !(! + ! − 1)

 

 
Om z-värdet, som genereras av hypotestestet, överstiger de kritiska värdena förkastas 
nollhypotesen att tidsserien är oberoende. En tidsserie som är beroende kan bestå av 
antingen för många (positiv autokorrelation) eller för få sekvenser (negativ 
autokorrelation). 
 
Hypoteser och signifikansnivå 

H0 HA Signifikansnivå 

µobs = E(µ) µobs ≠ E(µ) α = 0,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   41	  

4.1.3	  AR(2)	  PROCESS	  

Autoregressiva processer är regressionsmodeller som undersöker om det finns en linjär 
förklaring till den beroende variabeln i dess tidigare värden (Cryer & Chan, 2008, s. 
66). Valet av tidsförskjutna förklaringsvariabler är beroende av den teoretiska kontext 
som testet utförs i. Med hänsyn till AMH väljer vi en AR(2)-modell enligt nedan: 
 

!! =   !!!!!! +   !!!!!! + !!  Appr. (!,!) 
 
där den beroende variabeln !!  är priset idag, !!,!  är koefficienter för 
förklaringsvariablerna !!!! och !!!! som är priserna de två föregående dagarna. !! är 
den slumpvariabel som enligt RW3 ska vara den enda förklaringen till dagens pris. Ur 
den autoregressiva processen beräknas sannolikheten för att någon av de två tidigare 
priserna kan förklara dagens pris. Denna studies val att använda två laggar, snarare än 
kanske främst en, är för att i undersökningen innefatta möjliga kortsiktiga rekyler och 
motreaktioner, utan att innefatta allt för många laggar. Som ett komplement till valet att 
utifrån teori välja två laggar genomförs även AIC-test för samtliga tidsserier som 
styrker att en modell med två laggar är starkare än en modell med en lagg (Appendix 
B).  
 
Random Walk-hypotesen anger att dagens pris inte kan predikteras av någon historisk 
data, och eftersom RW trianguleras ur tre olika statistikor anser denna studie att AR(2) 
på ett rimligt vis tillgodoser undersökningsbehovet av det ytterst kortsiktiga beroendet. 
Användande av autoregressiva modeller för att undersöka beroende är en vanlig 
metodik, vilket statueras i ansatser av exempelvis Ito & Sugiyama (2009); Neely et al. 
(2009) och Urquhart & Hudson (2013). I Stata preciseras även vilken av de tidigare 
dagarna som förklarar dagens pris men utifrån studiens syfte, där närmare förklaring till 
när och hur ineffektivitet uppstår inte ingår, kommer vi enbart analysera den samlade 
sannolikheten för att någon av dagarna ger en förklaring till dagens pris.  
 
Hypoteser och signifikansnivå 

H0 HA Signifikansnivå 

!! = !! = 0 Något !!,! ≠ 0 α = 0,05 
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4.1.4	  KARAKTÄR	  HOS	  FINANSIELL	  DATA	  

Cont (2001, s. 223) argumenterar för att stora databaser, hög frekvens i prisserier och de 
senaste decenniernas tekniska utveckling bidragit starkt till den deduktiva 
forskningsansatsens dominerande ställning inom den finansiella forskningen. Kvaliteten 
på ett data-set är dock avgörande för en trovärdig empiri och det finns ett antal 
stiliserade fakta som gäller för de flesta prisserier för finansiella tillgångar (ibid). Med 
syftet att validera studiens empiri redogör vi nedan för statistiska egenskaper som är 
relevanta för finansiella studier i allmänhet och argumenterar för hur de tas i beaktning i 
vår studie. 
 
En förutsättning för estimation eller modellering inom finansiella studier är att tidsserier 
består av egenskaper som är stabila över tid och därmed är stationära (Cont, 2001, s. 
224). Det finns två former, svag och strikt, av stationäritet där den svaga formen innebär 
att väntevärdet är konstant oberoende av tid (i) och autokorrelationen är oberoende av 
tid (ii).  
 
(i) ! !! = ! !!!! = ! 
 
(ii) !"# !!!!!! = !"# !!!!, !!!!!! = !!(!) 
 

(iii) 
!!
!"# !! = !"# !!,!!!! = !"# !!!!,!!!!!! = !"# !!!! = !! 0 = !! 

 
Syftet med studien gör att antagandet om stationäritet, och i synnerhet 
autokorrelationen, är relevant då det är direkt avgörande för om ett index inom den 
svenska aktiemarknaden kan sägas vara skiftande effektiv. Därmed är närvaron av 
heteroskedasticitet, ej konstant varians, inte ett problem som behöver justeras utan 
snarare ett föremål för den empiriska undersökningen. En kompletterande 
förklaringsmodell till eventuellt växlande effektivitet hade dock krävt att antagande (ii) 
och (iii) varit uppfyllt eller att vi använt volatilitetsmodeller likt ARCH eller GARCH 
som inkorporerar variationsmönster och genererar trovärdiga resultat genom 
heteroskedastisk data. 
 
En central diskussion för empirin, som bygger på hypotestester, är sannolikheten för 
felaktiga slutsatser till följd av extrema observationer. Cont (2001, s. 226) menar att 
empiriska resultat, i stor utsträckning, påvisar att prisserier inte följer en 
normalfördelning. Istället uppvisar de ofta en högre pik med tunga svansar, även kallad 
leptokurtisk fördelning, något som blir än tydligare på korta tidsserier. Implikationerna 
av en okänd kurtosis, även om de sannolikt är leptokurdiska, i de tidsserier vi 
undersöker är att högre krav på de parametriska statistikorna ställs. Cont (2001, s. 226) 
menar att en parametrisk statistika måste inneha fyra specifika egenskaper för att på ett 
framgångsrikt sätt förklara en sannolikhetsfördelning som inte är normalfördelad; en 
lokaliseringsparameter, en volatilitetsparameter, en parameter som beskriver formen av 
svansarna och eventuellt en parameter som beskriver asymmetrin mellan höger och 
vänster svans. De statistikor vi valt, och beskrivit ovan, har olika egenskaper och 
därmed olika styrkor och svagheter. Runs test bygger på en ickeparametrisk statistika 
som är robust mot olika former av kurtosis och därför inte berörs av problemen som 
medföljer. De parametriska statistikorna, VR och AR(2), kräver normalfördelning och 
är känsliga mot kurtosis. De subsampel vi undersöker innehåller dock tillräckligt många 
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observationer för att fördelningen ska anses normalfördelad enligt centrala 
gränsvärdessatsen (Studenmund, 2006, s. 96). Valet av statistikor i kombination med 
frekvensen av observationer medför att kurtosis inte är ett problem vi måste beakta och 
korrigera för.  

4.2	  OPERATIONALISERING	  
Detta avsnitt avser att på ett förtydligande vis presentera hur studien översätter 
problemformulering och syfte till en testbar modell baserad på teoribildning och tidigare 
ansatser, utifrån vilken analys och slutsats kan utgå. 
 
Ansatsen i studiens problemformulering och syfte är att undersöka den potentiella 
existensen av adaptiv effektivitet på den svenska marknaden, samt kartlägga hur 
effektivitetsfluktuationer möjligtvis samvarierar mellan marknadens undersegment. 
Utifrån detta ramverk utgår också studiens teoretiska och praktiska bidrag, där 
fördjupad kunskap om svenska aktiemarknadens effektivitet samt AMH ska genereras 
samtidigt som studien avser att skapa initiala underlag vid investeringsbeslut. För att 
tydligt avgränsa och koncentrera studiens ansats kring adaptivitet har det huvudsakliga 
syftet brutits ner i tre logiska och hanterbara delsyften, vilka alla måste besvaras och 
hanteras för att huvudsyfte ska anses vara uppfyllt. Delsyftena tar sin utgångspunkt i 
undersökning av själva marknadens, All Share-Index, effektivitet över 14 års subsampel 
baserade på lognormala dagliga avkastningsserier. Därefter undersöks fem branschindex 
genom samma tidsram och metodik, varefter det avslutande delsyftet i synnerhet avser 
att ge en initial illustration av hur ineffektivitet samvarierar inom svenska 
aktiemarknaden samt åskådligöra vissa investerarimplikationer av detta. Själva 
tillvägagångssättet för att uppnå studiens delsyften utgår till hög grad ifrån att basera 
empirisk metodologi på tidigare forskningsansatser kring adaptiv effektivitet, 
framförallt Urquhart & Hudson (2013), och sedan applicera studiens presenterade 
teoribildningar och ansatser kring i synnerhet adaptiva marknadshypotesen, 
kontrasterade mot EMH och finansiell beteendevetenskap, för att kontextualisera 
argumentationen kring analys av resultat. 
 
För att operationalisera studiens ansats måste metodiken i detta avsnitt systematiseras, 
för att på ett så tydligt vis som möjligt, och för bibehållen validitet, presentera hur de 
finansiella tidsserierna testas och tolkas utifrån tidigare etablerad teoribildning och 
metodik för att kunna användas för uppfyllande av studiens syfte. Systematiseringen 
sker genom en successiv stegprocess med innehållande beslutsregler för kategorisering 
av data. För att åskådliggöra operationaliseringsprocessen väljer vi att presentera fem 
illustrativa steg där relationen till studiens delsyften kan beskrivas som följande: 
 
1.   Hypotesprövning av subsampel 
Det första steget är ytterst centralt och avser att genom studiens tre olika statistikor testa 
varje subsampels nollhypotes om oberoende i tidsserierna, för att på så vis robust 
triangulera ineffektivitetsförekomst. Då varje subsampel består av dagliga 
avkastningsserier indelade i 14 ettårsperioder för varje index, så blir den totala mängden 
tester: 
 

3! ∗ 6! ∗ 14! = 252  ! 
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Där S är statistikor, I är index och P är ettårsperioder så blir således totala mängden 
hypotestester av oberoende 252. Denna studie avser att kategorisera 
effektivitet/ineffektivitet, där varje subsampel binomialt tilldelas tidsserieegenskapen 
oberoende/beroende utifrån tre statistiska tester med en vald signifikansnivå av 5%. 
Beslutsregeln om effektivitet (oberoende i tidsserie) och ineffektivitet (beroende i 
tidsserie) för alla 252 test är således: 

 
! !"# < 0,05 = !"#$"%&"   !"#$ − !"#$%&  !"#$  
! !"# ≥ 0,05 = !"#$!#%&#   !"#$%&  !"#$  

 
Metodiken att utifrån flera tester och med given signifikansnivå kategorisera varje 
delsampel som beroende/oberoende i absolut form är starkt influerad av Urquhart & 
Hudson (2013), med det centrala tillägget att deras studie endast studerar ett 
marknadsindex, medan vår studie även undersöker fem underliggande branschindex. 
 
2.   Kategorisering av subsampel 
Resultatet av steg 1 är en databas bestående av 84 subsampel (6 Index * 14 
ettårsperioder) där varje enhet har binomiala kategoriseringar som beroende/oberoende 
utifrån de tre olika statistiska testerna med samma kritiska signifikansnivå. För att göra 
den stora mängden resultat, totalt 252 kategoriseringar, hanterbar använder sig denna 
studie av en enkel beslutsregel för att slutgiltigt bestämma varje subsampels, för 
analysen använda, egenskap: 
 

3! = !"#$"%&" 
3! = !"#$%#&'# 

2! > 1! = !"#$"%&" 
2! > 1! = !"#$%#&'# 

 
Varje statistika har sina egna styrkor och svagheter men deras validitet i att bestämma 
ett subsampels effektivitet (beroende/oberoende) anses i denna studie vara fullständigt 
likvärdiga. Av den anledningen utgår varje subsampels, dvs. år X, index X, slutgiltiga 
kategorisering från ett summeringsförfarande. Utifrån denna trianguleringsregel blir 
således, vilket argumenterats för tidigare, robustheten i den statistiska kategoriseringen, 
baserad på Random Walk, ytterst säkerställd samtidigt som den viktiga hanterbarheten 
vid analys blir funktionell.  
    
3.   Kategorisering av marknadstyp 
Resultatet av steg 2 är 14 subsampel (ettårsperioder) kategoriserade som 
beroende/oberoende för 6 olika Index; Ett All Share-index samt fem branschindex inom 
samma marknad. För att göra dessa sekvenser av effektivitet/ineffektivitet 
tolkningsbara, så måste även här beslutsregler gälla. Analogt med Urquhart & Hudsons 
(2013) metodik så avser detta steg således att använda de, utifrån tidigare stegs 
statistiska hypotesprövning och triangulering av Random Walk, presenterade 
sekvenserna (B/O) för att kategorisera marknadstyp för varje undersökt index. 
Beslutsreglerna för kategorisering av de 14 observerade subsamplen för varje 
indexsekvens är följande: 
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!"   !"# = 14! = !""#$%&' 

 

!" !"# = 14! = !"#$!"#$%& 

 

!" !"# ≠ 14!  !""!#  14! = !"# 

 
Detta innebär att endast observerade sekvenser där alla 14 successiva subsampel visar 
på antingen beroende eller oberoende kommer rendera i en indexkategorisering som 
ineffektiva eller effektiva, alla avvikelser innebär bevis för en adaptiv marknad enligt 
AMH. AMH som teori förutsäger inte hur länge en adaptionsprocess skapar 
ineffektivitet, och därför kommer inte tiden för effektivitetsavvikelser beaktas. Detta 
betyder således att det är möjligt att observera en indexsekvens där exempelvis de 7 
första subsamplen uppvisar beroende medan efterföljande 7 uppvisar oberoende, men 
att kategoriseringen ändå är att marknaden är adaptiv. Detta motiveras av att 14-
årsperioden mest troligt inte kan inkorporera ett permanent skifte i marknadsbeteendet 
mot antingen absolut och konstant effektivitet eller ineffektivitet. Resonemanget stöds 
också av Urquhart & Hudson (2013, s. 141) som menar att endast ett fåtal av deras 
empiriska resultat ”vid denna tidpunkt” inte kan klassas enligt AMH då endast ett skifte 
skett i sekvensen, men att skifte mest troligt skulle observeras i framtiden. Detta är dock 
i deras studie ett ytterlighetsscenario, och vår studies ansats att undersöka än kortare 
subsampels i en, enligt Lo (2012, s. 18), mer turbulent och volatil tidsperiod minskar 
sannolikheten för att observera ett faktiskt skifte till någon absolut form av effektivitet 
eller ineffektivitet. 
 
4.        Inkorporering av chocker 
Vid det fjärde steget har redan tidigare steg i processen etablerat hur varje index kan 
kategoriseras och vad som nu ska undersökas har främst relation till det andra delsyftet i 
studien, där potentiell skillnad i hur chocker inkorporeras i olika sektorer kartläggs. 
 
Tidigare har teoretisk diskussion förts om huruvida det är möjligt att olika förändringar 
i marknadsmiljön skapar ineffektiviteter, genom magnituden av adaptionsprocessen 
enligt AMH, som kan vara isolerade till vissa segment av marknaden. Således kan det 
vara möjligt att finansiella problemlösningsförmågan i värderingen av aktietillgångar 
inom en viss sektor är starkt relaterad till just rådande marknadsmiljö och 
ekologiallokering inom just den sektorn, alternativt att vissa större makroförändringar 
har starkare påverkan på effektiviteten inom vissa sektorer beroende på arten av 
förändringen. Denna studie gör inga ansatser att kartlägga faktorerna, utan snarare 
undersöka det potentiella empiriska resultatet av detta resonemang. Om det är så att en 
förändringsfaktor skapar observerbar ineffektivitet på hela marknaden, åskådliggjord 
genom tester på ett marknadsindex, på ett genomgripande och homogent vis, så torde 
det innebära att alla övriga undersökta branschindex i samma tidsperiod också uppvisar 
ineffektivitet. Om så inte är fallet innebär det att förändringschocken, som en utveckling 
av AMH´s initiala teoribildning, inkorporeras på olika sätt på olika segment, dvs. inom 
marknaden. Analys av marknadens beståndsdelar kan därigenom ge ett djupare 
perspektiv på marknadseffektiviteten än bara studier av ett marknadsindex. Lo (2012, s. 
26-27) utvecklar, genom AMH, investeringsimplikationer vilka säger att skiftande 
effektivitet måste beaktas vid diversifieringsstrategier. Resonemanget är relaterat till 
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effektivitetsskillnader mellan större marknader, men berör inte effektivitetsskillnader 
inom en marknad. Om vår studie påvisar oberoende, dvs. effektivitet, inom ett eller flera 
segment i en viss tidsperiod, subsampel, samtidigt som något eller några andra 
subsampel i samma tidsperiod uppvisar beroende så kan detta vara ett initialt bevis för 
olika chocker påverkar effektiviteten på olika sätt för marknaden och dess 
underliggande segment. AMH diversifieringsimplikationer skulle således kunna 
utvecklas till att även beakta strategier vid investeringar på en enskild marknad. 
Förtydligande av beslutsregler för om chocker potentiellt skapar ineffektiviteter på olika 
sätt inom en marknad är följande: 
 

!" !"# ≠ 6!  !""!#  6! = !ö!ä!"#$!%&'ℎ!"#$%  !"#$%&$%'%()  !"#$% 

 
Till skillnad från tidigare beslutsregler, som utgår ifrån kronologin i enskilda 
indexsekvenser, är denna baserad på den tvärsektionella sekvensen av 
beroende/oberoende mellan varje subsampel i samma tidsperiod. Detta innebär att det 
finns 14 tidsperioder med ett subsampel för varje index, där avvikelser i varje tidsperiod 
kartläggs. Eftersom effektivitetsundersökningar generellt utgår ifrån 
marknadsaggregatet, i denna studie representerad av All Share-index, är det synnerligen 
intressant att upptäcka branschernas potentiella avvikelser från denna eftersom detta 
således indikerar att den traditionella kategoriseringen av en marknads faktiska 
effektivitet inte nödvändigtvis inkluderar alla dess större undersegment. Generella 
avsikten med detta steg är dock att kartlägga alla avvikelser, oavsett typ av index 
subsamplen tillhör. 
 
5.   Samvariation effektivitet 
Det sista steget i operationaliseringen relateras till det sista delsyftet och ämnar ge initial 
förståelse och generera praktiska underlag för att beakta skiftande effektivitet inom en 
marknad vid diversifieringsbeslut. Detta steg är således en påbyggnad på de tidigare, 
och för studien mer teoretiskt centrala, stegen men är ändå av vikt för att kontextualisera 
de tidigare stegens potentiella upptäckter kring skiftande effektivitet mellan olika 
segment inom marknaden. Om studiens empiri påvisar att chocker skapar 
ineffektiviteter som inkorporeras och har olika effekt på olika marknadssegment enligt 
steg 4, så kan Los (2012, s. 26-27) diskussion kring breddning av perspektiv vid 
diversifieringsstrategier utvecklas och konkretiseras genom att påvisa karaktäristika och 
samvariation i effektivitet hos de olika indexen. Detta operationaliseringssteg beskriver 
därför hur datamaterial ska behandlas och genereras, utifrån vilken analys kan besvara 
och diskutera delsyftet.   
 
Analysmaterialet som ska undersökas utgår i detta steg ifrån en annan metodik än 
tidigare. Behandlingen av delsyfte 1 och 2, genom de illustrativa stegen 1-4 i 
operationaliseringsprocessen, utgår ifrån att triangulera ineffektivitet genom att etablera 
beslutsregler utifrån tre olika statistikor för att därigenom ytterst robust och säkerställt 
kunna uttala sig om absolut effektivitet i valda tidsintervall. Detta steg utgår dock inte 
från att endast mäta signifikansen i beroendet i valda ettårsperioder eftersom detta 
endast skulle generera 14 mätpunkter. Därför väljer vi här att skapa rolling window av 
Lo Mackinlay Variance Ratio-test genom hela tidsserien, 2000-2013, för varje index. 
Orsaken till att endast Lo Mackinlay VR används är främst för att triangulering inte 
fungerar då Runs test inte kan genomföras som rolling window samtidigt som VR är en 
dominerande metod för att testa effektivitet generellt (Lim & Brooks, 2011, s. 74). 
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Storleken på fönstret är dock som tidigare 1 år (250 dagar) men genom att fönstret 
endast flyttas en dag för varje test så skapas ca 3270 mätpunkter. Varje mätpunkt (250-
dagarsfönster) genererar således p-värden vilka ligger till grund för att på ett mer 
omfattande vis än tidigare undersöka karaktär och samverkan hos berörda index.  
 
Som beskrivet i tidigare avsnitt så utför Lo Mackinlay tester av perioderna (k) 2,4,8 och 
16. Dessa perioder, även om de utförs i samma 250-dagars-fönster, ska betraktas som 
oberoende av varandra, vilket innebär att studien med fördel använder resultaten från en 
av perioderna, snarare än exempelvis ett medelvärde, som grund för att beräkna 
parametrar. Denna metodologi är också logisk och analog med tidigare stegs 
beslutsregler för VR, där signifikans i endast en period är tillräcklig för förkastande av 
nollhypotesen om oberoende utifrån VR-testet. Studien avser därför att basera 
beräkningar p-värden genererade av 250-dagars rolling window av VR med perioden 
k=2.  
 
En viktig grundförståelse för detta steg i operationaliseringen är att studien här inte 
ämnar uttala sig om den kategoriserade, i tidigare steg robust triangulerade, 
effektiviteten utan snarare pedagogiskt och praktiskt söker påvisa begreppet 
marknadseffektivitet som en ständigt förändrande variabel vilken bör beaktas vid 
portföljkonstruktion.  Dock; även om beräkningar här inte är baserade på tidigare stegs 
trianguleringsmetodik, är VR-statistikans validitet som enskilt instrument fortfarande 
fullt jämförbar med merparten av forskningsdiskursens studier av 
marknadseffektivitet.   
 
Genom nämnd rolling window-metodik avser detta operationaliseringssteg att generera 
analysmaterial avseende delsyfte 3 genom att i synnerhet belysa och, ur ett 
investerarperspektiv, illustrera karaktäristika och samvariation hos undersökta index. 
Detta uppnås genom att (1) Påvisa föränderlighet i effektivitet genom grafisk 
illustration av skiftningar i p-värden där varje index, utifrån rolling window VR (k=2), 
presenteras på en tidsaxel.(2) Påvisa föränderlighet i sektorernas samvariation i 
effektivitet med OMXS All Share-index genom att grafiskt illustrera 250-dagars rolling 
window av korrelationskoefficienterna.(3) Redogöra för samvariation inom marknaden 
genom att presentera effektivitetskorrelation mellan varje sektorindex.(4) Pedagogisk 
presentation av ineffektivitetsrisken som är förknippad med handel inom en viss sektor, 
genererad genom att redogöra för sannolikheten för att en given sektors signifikansnivå, 
utifrån VR (k=2) understiger den kritiska nivån av 5%. 

4.3	  URVAL	  OCH	  DATABEHANDLING	  
År 2012 förändrade Nasdaq OMX sin indelning av marknadens sektorer och övergick 
till Industry Classification Benchmark (ICB) från Global Industry Classification 
Standard (GICS). I enlighet med ICB:s rekommendationer är Nasdaq OMX numera 
indelad i 10 industrisektorer (vilka undersöks i denna studie), 19 supersektorer, 41 
sektorer och 114 subsektorer (FTSE, 2013). De prisserier vi använder i studien är 
korrigerade från och med 2000-01-01 enligt den nya ICB-indelningen och därmed är en 
historisk utveckling av respektive industrisektor möjlig att utföra.  
 
Med hänsyn till studiens syfte och avgränsningar har valet av sektorer inte gjorts 
slumpmässigt då vi vill undersöka så stor andel av den totala marknadskapitaliseringen 
som möjligt. Information om respektive sektors marknadskapitalisering mellan 2000-
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2013 finns inte att tillgå på www.nasdaqomx.com men med hjälp av avdelningen 
Economical and Statistical Research på Nasdaq OMX har vi sammanställt ett diagram 
(Appendix A) som visar på sektorernas individuella storlek och deras totala andel av 
marknadskapitaliseringen av den svenska marknaden (Persson, 2014). De valda 
industrierna OMXS Consumer Services PI, OMXS Financials PI, OMXS Health Care 
PI, OMXS Industrials PI och OMXS Technology PI utgör minst 80% av den totala 
marknadskapitaliseringen. Som en direkt följd av indelningen innehar sektorerna vissa 
unika strukturer och de utgör därmed olika delar av den marknadsekologi som 
preciserats i AMH.  
 
Gross Index (GI) och Price Index (PI) är de två typer av index som finns tillgängliga att 
hämta på Nasdaq OMX. I GI återinvesteras utdelningar och därmed sägs GI visa ett 
index korrigerade värde medan PI visar ett index förändrade pris 
(www.nasdaqomxbaltic.com). Då indextypen inte påverkar det empiriska resultatet i 
studien har vi valt PI då GI för Stockholm OMX All Share endast går tillbaka till 2002-
12-29. Den enda justeringen vi gör av de historiska priserna är att omvandla den 
faktiska avkastningen till logaritmerad avkastning för att få en symmetrisk tidsserie. En 
enkel och intuitiv förklaring till fördelen med symmetriska tidsserier ges nedan. En 
tillgång vars värde stiger med t ex 15% för att sedan sjunka med 15% kommer ha en 
ackumulerad värdeminskning på -2,25% enligt uträkningen nedan: 
 

!" = !" 1 + 0,15 1 − 0,15 = !" 0,9775  
 

!"
!" − 1 = 0,9775− 1 = −2,25% 

 
Vi har valt en logaritmisk avkastning (log) istället för den naturliga logaritmen (ln) av 
tidsserierna. Enligt Gujarati (2006, s. 288) spelar det egentligen ingen roll vilken typ av 
de logaritmiska avkastningarna man väljer även om ln är enklare att derivera och därför 
har ett mindre övertag i det avseendet.  
 
Den valda tidsperioden, 2000-01-01 till 2013-12-30, är väl underbyggd med argument 
tidigare i studien. De empiriska studier vi presenterat visar på en ny marknadsmiljö med 
hög volatilitet och större handelsvolymer som medför att de traditionella antagandena 
om portföljvalsteori inte längre fungerar över tid (Lo, 2012, s. 18).  

4.3.1	  DATAINSAMLING	  OCH	  ACCESS	  

Samtliga prisserier har inhämtats från Nasdaq OMX. Vi har haft full access till allt 
material och källorna är ansedda som trovärdiga. De index vi inhämtat är Stockholm 
OMX All Share, Stockholm OMX Consumer Services PI, Stockholm OMX Financials 
PI, Stockholm OMX Health Care PI, Stockholm OMX Industrials PI och Stockholm 
OMX Technology PI.  

4.3.2	  BORTFALLSANALYS	  

De tidsserier vi undersöker är index bestående av företag listade på Stockholm OMX. 
Utifrån studiens syfte att genomlysa branschers effektivitet, dess relation till varandra 
och marknadens totala effektivitet är komponeringen av företag inom en given sektor 
irrelevant. Ett index väger samman värdet av samtliga företag på en specifik lista och 
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därför påverkar eventuella bortfall till följd av konkurser, fusioner eller dylikt inte 
undersökningsenheterna. Nasdaqs branschindelning medför att samtliga index består av 
en, ur studiens perspektiv, homogen grupp företag som utgör olika delar av 
marknadsekologin. Ur det evolutionära perspektiv som AMH delvis är sprunget ur är 
det naturligt att vissa enheter inom en art försvinner medan nya tillkommer och denna 
förändring bör snarare ses som en möjlig förklaringsfaktor till den eventuella existensen 
av dynamisk effektivitet.  
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5.	  EMPIRI	  

Den inledande delen av följande kapitel redogör för den statistiska undersökningen av 
marknadsaggregatet OMXS All Share. Vi redovisar samtliga hypotestesters p-värden och 
indexerar sedan kalenderåren utifrån beslutsreglerna som beskrivs i operationaliseringen. 
Därefter redovisas resultaten från den fördjupande undersökningen av marknadens fem största 
sektorer, vilken följer samma metodik som undersökningen av marknadsindex. Avslutningsvis 
visas resultaten av marknadens dynamiska effektivitet och sektorernas samvariation.  

5.1	  EFFEKTIVITETSMÖNSTER	  PÅ	  SVENSKA	  MARKNADEN	  

Tabell 1 redovisar de p-värden som de tre olika testen genererat för samtliga kalenderår 
mellan 2000-2013 på OMX Stockholm All Share-index. Den empiri som presenteras i 
detta avsnitt avser att utgöra underlag för besvarande av i synnerhet delsyfte 1, 
kartlägga effektivitetsmönster på den svenska marknaden som helhet, men är även ett 
fundament för efterföljande delsyften. Av denna anledning är det kanske mest intressant 
att notera att OMXS All Share har ett skifte till beroende år 2001, för att 2002 återgå till 
oberoende. Den generella sampelklassificeringen är därefter genomgående oberoende.  
 
Tabell 1 – Test av OMXS All Share 

År AR(2) Runs Test Variance Ratio (VR) 
 k=2 k=4 k=8 k=16 B/O 

2000 0,6602 0,3400 0,4157 0,9375 0,6901 0,7214 O 
2001 0,0454** 0,0100** 0,3960 0,7526 0,7926 0,5337 B 
2002 0,5776 0,2000 0,3246 0,4437 0,9041 0,5172 O 
2003 0,1613 0,1400 0,0632* 0,1441 0,7873 0,9058 O 
2004 0,0024*** 0,4100 0,0846* 0,7911 0,8320 0,8455 O 
2005 0,7200 0,0700* 0,6556 0,9684 0,7924 0,7252 O 
2006 0,0036*** 0,1100 0,3268 0,8325 0,9868 0,9844 O 
2007 0,9500 0,3700 0,9013 0,8509 0,6076 0,6943 O 
2008 0,1038 0,5700 0,6769 0,4740 0,4197 0,5617 O 
2009 0,7034 0,4100 0,7619 0,2753 0,1676 0,4166 O 
2010 0,8936 0,4100 0,9405 0,8218 0,6294 0,8322 O 
2011 0,5506 0,8500 0,5171 0,7502 0,6259 0,5540 O 
2012 0,0213** 0,4500 0,5611 0,2027 0,0856* 0,4035 O 
2013 0,4840 0,4500 0,3539 0,4483 0,8780 0,7406 O 

* = p<0,10, **= p<0,05, ***= p<0,01. B=Beroende, O=Oberoende. 
 
Teststatistikorna ger utslag på fler år än 2001 och således finns det typer av beroende i 
de åren som, utifrån de robusta beslutsregler vi statuerat i den praktiska metoden, inte 
genererar beroendeindexering av kalenderåret. AR(2)-modellen finner fyra skift från 
oberoende till beroende och därmed har logavkastningarna under de åren signifikant, på 
5%-nivå, förklarats av logavkastningarna någon av de två föregående dagarna.  
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Runs test ger signifikanta resultat på 10%-nivå år 2005 men understiger den kritiska 
5%-nivån endast år 2001, vilket innebär att det detta år fanns fler/färre sekvenser i 
prisserien än vad som kan förväntas. Generellt uppvisar dock Runs test relativt 
ickesignifikanta resultat för hela perioden.   
 
Variance Ratio ger endast två signifikanta utslag på 10%-nivå, vilka inte är av intresse 
för studiens beslutsregler, och testet slår därför fast att volatiliteten på All Share-index 
varit generellt konstant under undersökningsperioden. 
  
Vad som etablerats tidigare är att de olika statistikorna hypotestestar svag form av 
effektivitet, slumpmässighet i historisk data, på kompletterande vis; beroende i 
närliggande laggar, ickeparametriska sekvenser och volatilitetsskillnader. Att använda 
denna triangulering innebär också att statistikorna kan generera signifikanta resultat i 
olika intervall, vilket också är högst väntat. Att klassificera ett sampel, ett årsdata, som 
beroende kräver i denna studie att två statistikor överensstämmer, vilket observeras år 
2001, och detta innebär således att sannolikheten att marknaden var ineffektiv, och 
tillgångar således felprissatta, är mycket högre under 2001 än under de år då endast en 
statistika ger signifikanta resultat. Denna studie använder en signifikansnivå av 5% som 
en absolut gräns för effektivitet, där allt understigande denna nivå förkastar 
nollhypotesen om oberoende. Trots denna beslutsregel åskådliggör tabell 1 vissa 
tendenser som är av intresse att påpeka. 2004 års sampel uppvisar signifikans på 1% hos 
AR(2) och samtidigt visar VR (k=2) signifikans på 10%-nivå. Liknande mönster mellan 
dessa två statistikor finns under 2012, samtidigt som alla tre statistikor uppvisar 
avvikande låga p-värden under 2003 utan att någon understiger studiens kritiska nivå. 
Att statistikorna i dessa 14 delsampel uppvisar dessa generella likartade tendenser, utan 
att nödvändigtvis varje gång vara samstämmigt signifikanta, stärker slutsatsen att de 
mäter samma effektivitetsfenomen, vilket studiens metodik också avser. Fortfarande är 
det dock endast 2001 års sampel som uppfyller studiens beslutskrav för att klassificeras 
som beroende.     

5.2	  EFFEKTIVITETSMÖNSTER	  PÅ	  SEKTORINDEX	  

Tabell 2 visar en sammanställning av samtliga p-värden och sektorernas 
sampelklassificering utifrån studiens beslutsregler. Dessa resultat avser att i synnerhet 
utgöra grund för analys och besvarande av delsyfte 2; kartläggning av de 5 största 
marknadssektorernas samstämmighet eller avvikelse i effektivitet. De sektorindex som 
presenteras nedan, i enlighet med ICB-klassificering, är Financials, Industrials, Health 
Care, Consumer Services och Technology. Metodologi och beslutsregler för generering 
av resultat är analogt med sektion 5.1, samtidigt som diskussion och kontextualisering 
av sektorernas empiri i denna sektion även innefattar resultat från tidigare presenterade 
All Share-index.  
 
P-värden för varje statistika samt sampelklassificering i enighet med 
operationaliseringssteg 1-2 presenteras nedan: 
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Tabell 2 – Test av OMXS Sektorer 

År AR(2) Runs Test Variance Ratio B/O 
 k=2 k=4 k=8 k=16 
Financials 
2000 0,1223 0,5700 0,0793* 0,1349 0,3590 0,2985 O 
2001 0,0251** 0,1300 0,9447 0,2953 0,2387 0,8057 O 
2002 0,7727 0,7000 0,8108 0,7481 0,7402 0,9974 O 
2003 0,7246 0,2800 0,5004 0,9354 0,4316 0,5414 O 
2004 0,0041*** 0,1200 0,0109** 0,3881 0,7852 0,8049 B 
2005 0,8941 0,7500 0,5674 0,4799 0,6001 0,4081 O 
2006 0,0027*** 0,2300 0,2705 0,7069 0,9132 0,9328 O 
2007 0,5857 0,9000 0,8075 0,4998 0,3648 0,6187 O 
2008 0,1287 0,5300 0,8624 0,3568 0,2893 0,3641 O 
2009 0,8435 0,8500 0,5225 0,7242 0,3620 0,9060 O 
2010 0,7701 0,1200 0,9931 0,8090 0,8117 0,9625 O 
2011 0,3400 0,7500 0,4126 0,6401 0,5407 0,4209 O 
2012 0,0286** 0,3100 0,3407 0,2365 0,2692 0,9523 O 
2013 0,4577 0,8000 0,2916 0,2509 0,5767 0,2745 O 
Industrials 
2000 0,9027 0,3400 0,7523 0,6915 0,3698 0,1301 O 
2001 0,0002*** 0,0100** 0,0203** 0,1911 0,3791 0,1172 B 
2002 0,0085*** 0,9000 0,4577 0,3452 0,9686 0,8606 O 
2003 0,0457** 0,0000*** 0,0668* 0,0133** 0,2828 0,4564 B 
2004 0,0579* 0,1900 0,4496 0,7753 0,6523 0,8387 O 
2005 0,2334 0,7500 0,6539 0,6253 0,8593 0,5028 O 
2006 0,0036*** 0,3400 0,3651 0,8541 0,9949 0,9406 O 
2007 0,8072 0,5300 0,9777 0,8943 0,9242 0,9484 O 
2008 0,1277 0,3800 0,4171 0,7111 0,6811 0,8302 O 
2009 0,6184 0,4900 0,9768 0,5424 0,1571 0,3471 O 
2010 0,2911 0,1500 0,1761 0,5607 0,8714 0,8480 O 
2011 0,3258 0,4100 0,7472 0,8258 0,6563 0,6120 O 
2012 0,0353** 1,0000 0,8613 0,2656 0,0885* 0,2764 O 
2013 0,6673 0,2500 0,3590 0,4976 0,6954 0,8942 O 
Health Care 
2000 0,2086 0,5700 0,7519 0,4225 0,4065 0,7782 O 
2001 0,0089*** 0,0300** 0,9404 0,3481 0,1552 0,2808 B 
2002 0,0001*** 0,1000 0,0256** 0,5679 0,8313 0,7604 B 
2003 0,2628 0,2800 0,1111 0,3723 0,9629 0,7553 O 
2004 0,3089 0,1500 0,2841 0,7776 0,1727 0,8966 O 
2005 0,5701 0,1500 0,1627 0,4724 0,9170 0,6720 O 
2006 0,3890 0,8500 0,3957 0,7042 0,4300 0,7160 O 
2007 0,5755 0,3100 0,3276 0,6532 0,9890 0,9769 O 
2008 0,5531 0,6100 0,9224 0,6801 0,8309 0,9236 O 
2009 0,7510 0,4900 0,8698 0,9666 0,8046 0,2598 O 
2010 0,9318 0,1500 0,8635 0,9908 0,9857 0,8842 O 
2011 0,0021*** 0,4900 0,4483 0,1973 0,4751 0,7656 O 
2012 0,2086 0,8000 0,3422 0,2296 0,1563 0,2540 O 
2013 0,8104 0,8000 0,9614 0,4989 0,4256 0,3110 O 
Consumer Services 
2000 0,0156** 0,4100 0,0188** 0,4851 0,7443 0,7541 B 
2001 0,1097 0,1600 0,4345 0,8055 0,7210 0,6701 O 
2002 0,4289 0,5300 0,3366 0,4790 0,2993 0,6275 O 
2003 0,0063*** 0,2800 0,1961 0,8183 0,2480 0,2843 O 
2004 0,4084 0,2300 0,3241 0,9965 0,4344 0,3750 O 
2005 0,5828 0,1900 0,5254 0,8630 0,8040 0,8418 O 
2006 0,0005*** 0,4100 0,2187 0,7759 0,9599 0,7647 O 
2007 0,5653 0,7000 0,4887 0,3346 0,2706 0,8732 O 
2008 0,8901 0,3100 0,6956 0,8525 0,7525 0,4424 O 
2009 0,7212 0,2300 0,5461 0,9424 0,5391 0,5009 O 
2010 0,9318 0,1500 0,3940 0,6911 0,7046 0,9894 O 
2011 0,2028 0,7500 0,4693 0,7202 0,4253 0,5403 O 
2012 0,1393 0,4500 0,3220 0,8895 0,7002 0,8053 O 
2013 0,5547 0,6100 0,5269 0,5971 0,7401 0,9657 O 
Technology 
2000 0,6387 0,4900 0,4610 0,7912 0,7228 0,9413 O 
2001 0,1487 0,0100** 0,2515 0,7932 0,9052 0,5978 O 
2002 0,2934 0,6100 0,2000 0,3700 0,3786 0,0442 O 
2003 0,0811* 0,0100** 0,1108 0,5295 0,7729 0,7924 O 
2004 0,2740 0,0000*** 0,5651 0,8536 0,7065 0,6610 O 
2005 0,1599 0,8500 0,2811 0,1685 0,2465 0,4082 O 
2006 0,5478 0,9500 0,7125 0,5711 0,8847 0,7446 O 
2007 0,4418 0,7000 0,2944 0,1088 0,4395 0,7833 O 
2008 0,1340 0,0300** 0,3061 0,7847 0,8134 0,7540 O 
2009 0,1718 0,3400 0,3741 0,2707 0,6621 0,6843 O 
2010 0,2994 0,5700 0,1547 0,3641 0,4585 0,2892 O 
2011 0,6913 0,8500 0,7594 0,7251 0,5597 0,7741 O 
2012 0,3560 0,7000 0,3483 0,1807 0,0430** 0,1647 O 
2013 0,6500 0,2000 0,4525 0,2306 0,1037 0,0578* O 

* = p<0,10, **= p<0,05, ***= p<0,01. B=Beroende, O=Oberoende. 
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En inledande generell observation är att samtliga sektorer förutom OMXS Technology 
har skiftat i effektivitet minst en gång mellan 2000 och 2013. Därmed uppvisar dessa 
sektorer i samplingsperioderna en dynamisk effektivitet där samtliga skift ägt rum under 
2000-talets första hälft. De sista signifikanta resultaten genereras av AR(2) år 2012 för 
Financials, Industrials och All Share samt av VR(k=8) för Technology. Likt resultatet 
från OMXS All Share ger AR(2) fler signifikanta resultat än övriga statistikor för de 
branscher som någon gång skiftat mellan beroende och oberoende. Däremot finns till 
hög grad gemensamma tendenser i statistikornas resultat om den kritiska nivån bortses, 
vilket styrker validiteten i undersökningsmetodiken.   
 
OMXS Financials har ett skift mellan beroende och oberoende år 2004. I jämförelse 
med övriga sektorindex och det aggregerade indexet OMXS All Share så är Financials 
ensamt om att uppvisa ineffektivitet detta år. Som framgår av tabellen är det VR(k=2) 
och AR(2) som uppvisar signifikanta resultat och genererar beroendet utifrån 
beslutsreglerna. Övriga kalenderår i undersökningsperioden indexeras som oberoende 
då endast AR(2) ger signifikanta resultat för beroende åren 2001, 2006 och 2012.  
 
OMXS Industrials uppvisar beroende för åren 2001 och 2003. Sektorindexet Industrials 
är unikt i det avseendet att samtliga statistikor påvisar ett signifikant beroende för de 
berörda kalenderåren. År 2001 stämmer överens med resultatet för OMXS All Share 
medan år 2003 uppvisar ett beroende i en period som det aggregerade marknadsindexet 
är oberoende. I en jämförelse med övriga sektorer framgår även att Industrials är ensam 
om att uppvisa ett beroende för 2003. Av vikt att poängtera är också att AR(2) och VR 
ger fler signifikanta resultat för Industrials än för någon annan sektor.  
 
OMXS Health Care är beroende för kalenderåren 2001 och 2002. År 2001 är beroende 
tillsammans med All Share och Industrials medan år 2002 är den enda prisserien i 
undersökningen som uppvisar beroende. Med hänvisning till sektorernas relativa storlek 
(Appendix A), där Health Care genomgående är en av de två minsta sektorerna, är det ej 
heller förvånande att sektorn uppvisar ett resultat som vid något tillfälle skiljer sig från 
All Share. 
 
OMXS Consumer Services uppvisar endast ett beroende, år 2000, och är dessutom 
ensam om att vara beroende det året. Likt OMXS Financials genererar inte Runs Test 
något signifikant resultat för någon samplingsperiod. Med enbart fyra signifikanta 
resultat under hela undersökningsperioden, fördelat över samtliga statistikor, är 
Consumer Services den sektor som genererat minst antal signifikanta resultat. 
 
OMXS Technology består inte av något beroendeklassificerat kalenderår utifrån 
beslutsreglerna för studien. Technology är den sektors resultat som avviker mest från 
resultaten i övriga prisserier. Runs test har genomgående i hela undersökningen 
genererat få signifikanta resultat i relation till övriga statistikor men i hypotesprövning 
av Technology är det den enda statistikan, förutom VR(k=8) 2012, som ger signifikant 
resultat på 5%-nivå. AR(2)-modellen, som för andra sektorer genererat många 
signifikanta beroenden, ger inget signifikant resultat, på 5%-nivå, i Technology och 
avviker således klart från tendenserna i de övriga sektorerna. Resultaten från VR-testet 
avviker också från sektorer genom att Technology är ensam om att uppvisa ett 
signifikant resultat för VR (k=4).   
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Studiens triangulerande metodologi har i tabell 1 och 2 genererat samplingsperioder, 
kalenderår, vilka kategoriserats som beroende/oberoende. Till hög grad finns 
överensstämmelse mellan alla undersökta index, men avvikelserna är ytterst synliga och 
påtagliga och med studiens robusta metod i beaktande är dessa troligen inte genererade 
av slump. Från och med 2005 uppvisar alla undersökta index oberoende i alla sampel, 
men perioden mellan 2000-2004 har tydliga effektivitetsavvikelser. Av den anledningen 
är det också intressant att göra en kontroll av effektiviteten på OMXS All Share för 
utökade perioden 2000-2004, för att se om det är studiens metod att använda kalenderår 
som sampelperioder som missar de spridda ineffektiviteterna i sektorerna.  
 
Tabell 3 – Test OMXS All Share 2000-2004 

År AR(2) Runs Test Variance Ratio (VR) 
 k=2 k=4 k=8 k=16 B/O 

00-04 0,5743 0,1 0,5792 0,9962 0,5901 0,7909 O 

 
Av resultaten ovan är det uppenbart att sektorernas avvikelser i resultat från All Share-
index inte beror på samplingsperioden. Perioden 2000-2004 är genomgående oberoende 
för marknadsindex, och således existerar sektorernas olika beroendeperioder i samma 
tid som marknadsindex påvisar att marknaden som helhet är oberoende.   
  
År 2000 innehåller en avvikelse, då Consumer Services är det enda index som kan 
klassificeras som beroende. Kalenderår 2001 är den undersökningsperiod som uppvisar 
flest beroendeklassificeringar då Health Care, Industrials och i synnerhet OMXS All 
Share uppfyller beslutsreglernas premisser. År 2002 är genomgående oberoende för alla 
index förutom för Health Care. Samma mönster, där endast ett index uppvisar ett 
avvikande beroende, gäller för år 2003 (Industrials) samt 2004 (Financials). Studiens 
metodologi för att besvara delsyfte 1 och 2 utgår ifrån hypotesprövning av dagsdata i 
kalenderår, vilket innebär att eventuella effektivitetsskiftningar i kortare, längre eller 
förskjutna perioder inte beaktas utifrån trianguleringsförfarandet. Studien använder på 
detta sätt kalenderåren som samplingsperioder för varje index, men trots att andra 
möjliga perioder inte uttalas om påvisar resultaten tydligt att den svenska 
aktiemarknaden skiftar i beroende, både utifrån aggregatet och inom marknadens 
sektorer, samt att dessa skiftningar inte sker unisont.  

5.3	  DYNAMISK	  EFFEKTIVITET	  OCH	  SEKTORERS	  SAMVARIATION	  

Denna sektion av empiriska resultat ämnar i synnerhet presentera underlag relaterade till 
uppfyllande av delsyfte 3. Metodiken för generering av de resultat som nedan 
presenteras utgår, till skillnad från tidigare empirisektioners triangulerande 
beslutsmetodik, från rolling window av Variance Ratio (k=2) för hela 
undersökningsperioden år 2000-2013. Med avsikten att skapa förståelse för 
effektivitetsskiftningar, och initiala underlag för att beakta detta vid portföljvalsbeslut 
ur ett investerarperspektiv så inleds detta avsnitt med grafiska illustrationer av varje 
undersökt index konstanta fluktuationer i effektivitet, samt relaterar dessa grafer till 
effektivitetskorrelationen med OMXS All Share. För att konkretisera de grafiskt 
illustrerade effektivitetsrörelserna så kommer, i analysen, frekvensen av observationer 
som understiger den kritiska nivån på 5%  användas som underlag för konstruktion av 
riskindikatorer.  
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Figur 3 – OMXS All Share 

 
Figur 4 – OMXS Financials 

	  
Figur 5 – OMXS Industrials 
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Figur 6 – OMXS Health Care 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figur 7 – OMXS Consumer Services 

 
Figur 8 – OMXS Technology 
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Tabell 4- Korrelationsmatris 

 All Share Financials Industrials Health Care Consumer S. Technology 

All Share 1 0,6045 0,3758 0,2920 0,0937 0,2004 

Financials 0,6045 1 0,0198 0,0250 0,2135 -0,1851 

Industrials 0,3758 0,0198 1 -0,0887 0,2965 0,3036 

Health Care 0,2920 0,0250 -0,0887 1 -0,0555 -0,0408 

Consumer S. 0,0937 0,2135 0,2965 -0,0555 1 0,0560 

Technology 0,2004 -0,1851 0,3036 -0,0408 0,0560 1 

Graferna 2-6 visar effektivitetsfluktuationer i form av p-värden (blå linje) och varje 
enskild sektors korrelation med OMXS All Share-index (röd linje). Som vi nämnt 
tidigare ämnar graferna främst att illustrativt beskriva hur effektiviteten skiftar över tid. 
Vid tolkning av graferna är det viktigt att belysa hur p-värdena ska tolkas utifrån sin 
statistiska definition. Den valda signifikansnivån på 5% implicerar att endast ett värde 
under signifikansnivån betyder att marknaden är ineffektiv medan alla andra värden 
över 5% likställs med att marknaden är effektiv. Ett p-värde på 5,01% likställs därmed 
med ett värde på 99,9% utifrån synen på effektivitet. Vidare så är det sekvenser av p-
värden under 5% som är intressant för studien. En enstaka observation som understiger 
signifikansnivån, för att sedan följas av en observation över signifikansnivån, kan bero 
på den slumpvariation som medföljer i statistiska tester. OMXS Technology fungerar 
bra som exempel på det nämnda uppträdandet. Sektorn uppvisade i tidigare steg i 
empirin ett genomgående oberoende men när vi studerar grafen går den blå linjen under 
5% vid ett antal tillfällen. I synnerhet är p-värdet i oktober 2007 en observation som 
sannolikt beror på slumpvariation då den omges av signifikanta p-värden. Det påvisar 
även robustheten i studiens empiri med avseende på delsyfte 1 och 2. Sporadiska 
observationer med låga p-värden är inte tillräckligt för att en enskild statistika ska 
bedöma tidsserien som beroende. Beslutsregeln att två statistikor ska visa på beroende 
för att serien ska indexeras som beroende bidrar till ytterligare säkerhet mot felaktiga 
slutsatser till följd av extrema observationer. Som kontrast till OMXS Technology kan 
OMXS Health Care studeras då sektorn år 2003 huvudsakligen består av p-värden under 
5%. Ett sådant mönster, där ca 250 på varandra följande observationer resulterar i p-
värden under 5%, kan tvivelsutan tolkas som ett beroende.  

Syftet med respektive sektors effektivitetsgraf är att deskriptivt visa hur effektivitet 
fluktuerar över undersökningsperioden och komplettera det mer robusta förfarandet i 
tidigare delar. Därmed genereras inga skarpa slutsatser utifrån graferna men en 
dynamisk effektivitet blir ändå uppenbar. Dessutom påvisas att ineffektiviteter funnits 
även under de år som indexerats som oberoende. Under dessa år har 
ineffektivitetsperioderna dock varit för korta för att ge ett signifikant utslag på hela året.  

Den röda korrelationslinjen visar varje sektors samvariation med All Share. Som väntat 
uppvisar de största sektorerna en positiv korrelation med marknadsaggregatet All Share. 
Financials är synnerligen starkt korrelerad med All Share och har endast en kort period 
under 2002 då korrelationen är negativ. Industrials är övervägande positivt korrelerad 
med All Share medan de mindre sektorerna Technology och Health Care varierar mer i 
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korrelation med aggregatet. Uppenbart är även att Technology i början av 2000-talet 
hade sin högsta korrelation med index samtidigt som den utgjorde en stor del av den 
totala marknadskapitaliseringen. De röda linjerna konkretiseras i korrelationsmatrisen i 
tabell 4. Consumer Services har lägst korrelationen, av samtliga sektorer, med All 
Share-index men i grafen framgår att den i perioder varit väldigt nära både fullständigt 
positiv/negativ korrelation vilket genererar ett medelvärde som ligger nära noll. 
Korrelation mellan respektive sektorer är relativt skiftande och varierar mellan 0,3036 
till -0,1851 vilket ytterligare påvisar att sektorerna, även när man undersöker hela 
perioden, har egenskaper som gör att de tydligt avviker från varandra.    
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6.	  ANALYS 
I detta kapitel analyseras de empiriska resultaten som presenterades i föregående kapitel. Vi 
återkopplar till etablerade teoribildningar och argumenterar för varför våra resultat bekräftar, 
förkastar eller utvecklar dessa. Analysen följer samma struktur som tidigare kapitel där 
marknadsindex behandlas först varefter vi övergår till analys av sektorernas adaptiva 
effektivitet och dess praktiska implikationer. I det tredje steget utvecklar vi även riskindikatorer 
för ineffektivitet baserade på de p-värden som presenteras i sektion 5.3 i empirin.  

För att skapa ett tydligt underlag vilken analysen kan utgå ifrån, vill vi i denna 
inledande sektion presentera en konsoliderad tabell av samtliga undersökta index. 
Tabell 5 är konstruerad utifrån vad som presenterats i empirin samt innehåller 
klassificeringar vilka beskrivits i operationaliseringsprocessen, där ett index klassas som 
AMH om den innehåller något skifte mellan beroende och oberoende. I synnerhet 
åskådliggör tabellen studiens resultat gällande kartläggning av förekomsten av adaptiv 
effektivitet utifrån marknadsindex samt sektorindex, analogt med främst delsyfte 1 och 
2. Utförlig analys och diskussion följer sedan i efterkommande undersektioner.   
 
Tabell 5 - Konsoliderad tabell    (O = Oberoende, B = Beroende) 

År All Share Financials Industrials Health C. Consumer  Technology 
2000 O O O O B O  
2001 B O B B O O 
2002 O O O B O O 
2003 O O B O O O 
2004 O B O O O O 
2005 O O O O O O 
2006 O O O O O O 
2007 O O O O O O 
2008 O O O O O O 
2009 O O O O O O 
2010 O O O O O O 
2011 O O O O O O 
2012 O O O O O O 
2013 O O O O O O 

Typ AMH AMH AMH AMH AMH EMH 

6.1	  ANALYS	  AV	  ADAPTIV	  EFFEKTIVITET	  UTIFRÅN	  MARKNADSINDEX 

Tabell 5 visar sampelklassificeringen för OMXS All Share-index. Samtliga år är 
klassificerade som oberoende förutom 2001, där studiens triangulerande metod finner 
att två av tre statistikor påvisar signifikanta resultat för beroende i tidsserien. Studien 
finner således empiriska stöd för skiftande effektivitet i enlighet med Paye & 
Timmermann (2006); Rapach & Wohar (2006) och Lettau & Nieuwerburgh (2008) och 
i synnerhet Neely et al. (2009) och Urquhart & Hudson (2013). Utifrån de beslutsregler 
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som etablerats i operationaliseringssektionen 4.2 följer således att Den svenska 
marknaden, utifrån OMXS All Share-index, ska klassas som Adaptivt effektiv i enlighet 
med adaptiva marknadshypotesen 
 
Denna klassificering utgår ifrån statistisk analys av Random Walk i ett Index, i denna 
studie OMXS All Share, som ämnar åskådliggöra hela den svenska marknaden. 
Metoden att undersöka, analysera och generera slutsatser om en specifik marknad 
utifrån ett marknadsindex är tvivelsutan den mest förekommande. I princip alla 
etablerade studier bland förespråkare för EMH använder marknadsindex som indikator 
för marknaden (Kendall, 1953; Fama, 1970,1991; Malkiel, 2003) vilket även är den 
dominerande metoden inom studier av AMH (Lo, 2004, 2012; Urquhart & Hudson, 
2013; Ito & Sugiyama, 2009; Self & Mathur, 2006). Inom denna kontext för hur studier 
av marknadseffektivitet, oavsett om det berör EMH, AMH eller Finansiell 
beteendevetenskap, bedrivs är denna studies metodologi för att bekräfta förekomsten av 
AMH på svenska aktiemarknaden valid.  
 
Adaptiva marknadshypotesen menar i sin mest grundläggande form att effektiviteten på 
en marknad naturligt fluktuerar till följd av ständiga anpassningsprocesser till 
förändrade marknadsförutsättningar (Lo, 2004, 2012). Dock säger teorin ingenting om 
hur länge varje anpassningsperiod tar, vari ineffektiviteter synliggörs, och ej heller hur 
specifika faktorer påverkar de förändringschocker som initierar anpassningsprocessen. 
Denna studie använder kalenderår under 2000-talet för att robust testa dessa, medan 
andra studier använder andra perioder och metoder. Urquhart & Hudson (2013) påvisar 
utifrån liknande statistisk metodik att marknadsindex i USA, England och Japan är 
adaptivt effektiva, dock utifrån undersökningsperioder på 5-årssampel. Eftersom AMH 
inte anger tidsperspektiv för ineffektivitetsförekomster blir denna faktor närmast 
irrelevant, varför det snarare är mest intressant att studera effektivitet ytterst robust i 
tidsramar som passar för den kontext som undersöks. Då Lo (2012, s. 19) menar att just 
2000-talet är den period som tydligast avviker från tidigare marknadsbeteende är också 
denna period mest intressant att analysera. Famas (1970) slutsatser att finansiella 
marknaden alltid är effektiva, i synnerhet i svag form, innebär utifrån detta resonemang 
att AMH som förklaringsmodell därför snarast bör testas i finansiella dataserier från 
2000-talet. Att denna studie använder just kalenderår som sampelperiod har främst att 
göra med just denna kontext; att undersöka adaptivitet i modern data på den svenska 
marknaden, samtidigt som överskådligheten underlättas. Analogt med AMH´s 
resonemang är nog marknadseffektiviteten en ständigt föränderlig variabel vilken kan 
undersökas i en nästintill oändlig mängd perioder, men där också hanterbarheten av att 
använda flera valida statistikor för en växande mängd perioder också försvåras. Utifrån 
resonemanget att tidsperioderna är beroende av främst studiens kontext, förvisso 
tillsammans med statistiska krav på tillförlitlig mängd mätpunkter, är just 
trianguleringsförfarandet centralt. Om endast AR(2) hade använts som 
undersökningsstatistika hade 4 subsampel klassificerats som ineffektiva, med den 
medföljande risken för typ 1-fel. Att använda tre kompletterande statistikor minskar 
risken för detta, varför också validiteten att klassa 2001 som beroende blir avsevärt 
högre.   
 
Även om denna studie finner att OMXS All share uppvisar tecken på adaptiv 
effektivitet, finns inga ansatser att undersöka förklarande variabler för detta. EMH 
menar i sin enklaste form att marknader alltid är effektiva (Malkiel, 2003), men genom 
att denna studie robust kan uttala sig om 2001 som beroende, faller också effektiva 
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marknadshypotesens svaga form. Att, å andra sidan, utifrån finansiell 
beteendevetenskaps ramar benämna 2001 som en anomali utifrån exempelvis kognitiva 
biasen överreaktion (De Bondt & Thaler, 1985) är också felaktigt inom AMH´s 
förklaringsmodell. Utan att veta vilka faktorer som skapat den observerade 
ineffektiviteten 2001, menar AMH att en förändringschock i marknadsmiljön skapat en 
anpassningsprocess på den svenska aktiemarknaden där, initialt, felanpassad heuristik 
genererar den ineffektivitet denna studie empiriskt finner. AMH som tolkning av 
resultaten menar också att effektiviteten ska återgå då problemlösningsförmågan till nog 
hög grad inom investerarekologin är anpassad till de nya marknadsförutsättningarna 
(Lo, 2004), vilket också observeras redan 2002 för att därefter fortsatt klassas som 
effektiv/oberoende. 
 
Rimligtvis är magnituden av den chock som, enligt AMH´s ramverk, föranleder 
anpassningsprocessen kring 2001 av relativt stor betydelse. Även om statistiskt 
signifikanta resultat endast synliggörs under detta år är det rimligt att relativ effektivitet, 
vilket inte undersöks här, varit lägre under en längre tid innan och i synnerhet efter 
2001. Lim & Brooks (2011, s. 81-85) redogör för flera faktorer som empiriskt 
undersökts i samband med ineffektiva perioder. I svensk kontext kring 2001 är det 
kanske främst närvaron av teknologiska system för handel och informationsinhämtning 
som är möjliga förklaringsfaktorer till den observerade ineffektiviteten. En annan 
förklaring, och i linje med AMH, är att den investeringsheurestik som genomsyrade 
marknaden, kanske främst driven av tillväxten i IT-sektorn, i tiden innan 2001 var 
ytterst illa anpassad till den marknadsmiljö som var resultatet av IT-branschens nedgång 
kring just 2001. Denna nedgång synliggörs tydligt i sektorns minskade 
marknadskapitalisering (Appendix A). Dessa resonemang är dock inte förankrade i 
studiens undersökningsmodell, men är dock logiska inom AMH´s förklaringskontext.  
 
Vidare analys av hur den observerade ineffektiviteten 2001 på OMXS All Share 
möjligtvis även inkorporerades på svenska aktiemarknadens största sektorer följer i 
senare sektioner av denna analys. Utifrån studiens etablerade beslutsregler, baserade på 
Random Walk-hypotesen, AMH och tidigare studier, kan vi tydligt etablera att OMXS 
All Share visar tecken på adaptiv effektivitet.   

6.2	  ANALYS	  AV	  ADAPTIV	  EFFEKTIVITET	  UTIFRÅN	  SEKTORINDEX 

Denna sektion ämnar analysera marknadseffektivitet och AMH utifrån ett nytt och 
annorlunda perspektiv, där den svenska aktiemarknaden inte undersöks uteslutande ur 
ett aggregerat index utan snarare utifrån dess fem största sektorindex. Genom att 
använda samma triangulerande metod som för All Share-index har sektorindexena 
Consumer Services, Financials, Industrials, Health Care och Technology kartlagts. 
Avsikten med detta är att finna effektivitetsmönster som inte synliggörs utifrån 
marknadsindex, där således aggregatets beståndsdelar kan påvisa tendenser i effektivitet 
inom marknaden. Utifrån denna marknadsuppdelade analysmetod finns också 
möjligheten till att skapa ny initial förståelse för hur miljöchocker kan inkorporeras på 
olika delar av marknaden, och därigenom vidareutveckla AMH´s teoribildning.   
 
De index som kartläggs utgör för hela undersökningsperioden år 2000-2013 mer än 
80% av marknadens totala kapitalisering (Appendix A). Således är undersökta index 
betydande beståndsdelar av den svenska aktiemarknaden, och analys av deras 
effektivitetssamstämmighet eller –avvikelse från All Share-Index, samt från varandra, 
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av vikt för att förstå den dynamik som underbygger marknadseffektivitet. Som 
etablerats tidigare utgår den absoluta majoriteten av finansiella studier från ett 
marknadsindex för att därigenom analysera och dra slutsatser om en specifiks marknads 
effektivitetsbeteende. Orsakerna till detta är många möjliga, men den konformitet som 
Schmidt (1982, s. 391) menar omgärdar forskningsfältet är en trolig förklaring 
tillsammans med den uppenbara praktiska fördelen med att bearbeta ett marknadsindex.  
 
Tabell 5 visar samtliga undersökta index sampel- och marknadstypsklassificering. Det 
första som kan etableras är att samtliga sektorer, förutom Technology, kan klassificeras 
som adaptivt effektiva. Utifrån robusta tester kan således fastslås att Financials 
upplevde ineffektivitet kring 2004 för att därefter vara effektiv i mätperioden. 
Industrials uppvisar effektivitetsskiften 2001 och 2003, medan Health Care är ineffektiv 
2002 och 2003. Consumer services är den enda sektor som påvisar ineffektivitet år 2000 
för att sedan konsekvent vara effektiv, medan Technology varit effektiv i hela 
undersökningsperioden. En intressant observation är att samtliga ineffektiviteter 
uppträder i perioden 2000-2004, varefter alla index påvisar effektivitet. Undersökning 
av endast effektiviteten på OMXS All Share, enligt sektion 6.1, påvisar tydligt att 
svenska aktiemarknaden är adaptiv men att effektivitetsskiftet endast inträffar under 
2001. Denna sektions analys av beståndsdelarna visar snarare att svenska marknaden 
genomgår en generell period av ineffektiviteter inom marknaden under en längre period.  
Nedan synliggörs resultaten av tabell i en tidslinje, där även 
marknadskapitaliseringsandelen av de ineffektiva indexena i varje period också 
presenteras (för marknadsandel, se Appendix A). Marknadsindex påvisas utifrån vad 
dess resultat generellt implicerar för marknaden som helhet: 
 
Figur 9 – Andel ineffektiva sektorer 

 
  
Slutsatsen att svenska marknaden är adaptivt effektiv, vilket etablerades redan under 
analys av endast OMXS All Share, står fortfarande fast men perspektivet på marknaden 
utvecklas genom att snarare iaktta beståndsdelarna. En av avsikterna med att undersöka 
sektorernas skiftande effektivitet var att klargöra om detta perspektiv på ett mer 
djupgående sätt kan åskådliggöra effektivitetsdynamiken på aktiemarknaden. 
Tvivelsutan påvisar studiens resultat detta. Urquhart & Hudson (2013) visar i sina 
undersökningar av större marknadsindex tydliga perioder av ineffektiviteter, men den 
underliggande dynamiken på marknaden klargörs inte. Ej heller gör andra studier av 
AMH detta. Figur 2 visar en ytterligare aspekt vilken styrker slutsatsen att begreppet 
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marknadseffektivitet även bör studeras utifrån beståndsdelarna; Ca 30% av 
marknadskapitaliseringen var ineffektiv under 2001, varför också OMXS All Share 
påvisade ineffektivitet, men den ineffektiva andelen av marknaden var fortsatt hög efter 
det utan att marknadsindex signalerade detta. 2002 (12%), 2003 (22%) och 2004 (ca 
30%) var alla år med betydande andel ineffektiv marknadskapitalisering. En möjlig 
orsak till att marknadsindex inte visar signifikant ineffektivitet dessa år kan vara den 
relativt spridda effektivitetskorrelationen mellan de flesta sektorindex och OMXS All 
Share (Tabell 4). I ett sammanvägt marknadsindex kan låg korrelation mellan 
sektorindex göra att beroende i ett, eller ett fåtal, sektorer späds ut i aggregatet. 
Problemet kan dock vara att analys av just aggregatet, vilket dominerar finansiell 
forskning, felaktigt påvisar att hela marknaden är effektiv medan denna studie tydligt 
kommer fram till att betydande marknadskapitalisering kan vara ineffektiv. Sektorers 
avvikelser kan således sägas vara ”gömda” i aggregatet. För att påvisa att denna slutsats 
inte beror på att kalenderår används som samplingsperioden visar Tabell 3 att test av 
hela perioden 2000-2004 är oberoende på OMXS All Share. Att svenska marknaden är 
adaptivt effektiv stämmer dock fortfarande, då samtliga undersökta index efter 2004 
tydligt är effektiva. Perioden av ineffektivitet är dock längre och mer dynamisk än vad 
endast undersökning av marknadsindex påvisar.   
 
Tendenserna i resultaten är ytterst tydliga, och överensstämmer med studiens 
operationalisering av AMH. Efter 2004 är samtliga sektorer, samt marknadsindex, 
fullständigt oberoende medan tiden 2000-2004 uppvisar skiftande effektivitet. Hur 
EMH och finansiell beteendevetenskap förklarar resultatet kan dock diskuteras. Lo 
(2012) menar att EMH, och dess investeringsimplikationer, fortfarande är den bästa 
förklaringsmodellen för marknadsbeteendet under normala förhållanden, vilket i denna 
studie skulle utgöras av tiden efter 2004. Att marknaden är oberoende måste dock 
nödvändigtvis inte innebära att EMH är valid. Ryan et al. (2002) menar att 
kärnantagandet inom EMH är rationaliteten hos investerare, och att bekräftande av 
oberoende inte per automatik innebär rationalitet. Däremot är det ett starkt 
implikationsbevis för den slutsatsen, som en förlängning av Dupernex (2007, s. 168) 
resonemang.  Vad som tydligast gör att EMH inte kan anses vara den förklaringsmodell 
som bäst beskriver den svenska aktiemarknaden i denna undersökning är just den vikt 
hypotesen lägger vid den svaga formen; Random Walk i historisk data. Studien 
använder omfattande metoder för hypotestester och finner avvikelser i OMXS All Share 
och i synnerhet i sektorerna. Avvikelserna är så tydliga att bekräftande av EMH skulle 
vara rent felaktiga. Finansiell beteendevetenskap innefattar många modeller, men 
gemensamt är att marknadens grundtillstånd ska ses som ineffektivitet på grund av 
antagandet att investeraren, människan, i grunden inte är rationell. Förklaring av denna 
studies resultat skulle således vara att tiden 2000-2004, och i synnerhet 2001, är 
grundtillstånd medan effektiva tiden därefter är anomalin. Huberman & Regevs (2001) 
samt Clement & Tses (2005) slutsatser om flockbeteende skulle implicera att 
ineffektiviteten beror på att investerare på svenska marknaden under tidigt 2000-tal 
flockats kring något segment, eller snarare vissa specifika aktier, vilket skapar den 
seriella korrelation vi observerar. En annan förklaringsgrund, i enlighet med De Bondt 
& Thaler (1985), är att marknaden överreagerat på nyheter släppta under denna 
tidsperiod. Ett problem med detta, och med finansiell beteendevetenskap generellt, är att 
förklaringen inte överensstämmer med hela undersökningsperioden. Marknaden har 
genomgått turbulenta tider efter 2004, då investerare således inte skulle ha överreagerat 
och ej heller skulle flockbeteende förkommit. Med ett grundantagande att marknader är 
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ineffektiva så förlorar finansiell beteendevetenskap validitet då alla index, statistiskt 
robust testade, uppvisar oberoende efter 2004.  
 
Adaptiva marknadshypotesen är den förklaringsmodell som bäst förklarar beteendet på 
svenska aktiemarknaden 2000-2013, vilket både synliggörs inom marknadsindex och 
utifrån fördjupad analys av sektorindex. Vad analysen tydligt påvisar är att effektivitet 
inte kan ses som en gemensam konstant över hela marknaden, innefattande alla dess 
beståndsdelar, utan snarare är beroende av nivån på undersökningsperspektivet. Analys 
av OMXS All Share visar på adaptiv effektivitet synliggjord under 
ineffektivitetsavvikelse under endast ett år, men kompletterande analys av de största 
sektorerna visar att tiden innan och efter 2001 (2000-2004) innehåller ineffektiviteter 
härrörande till något, eller ett fåtal, segment och sett till graden av 
marknadskapitalisering av dessa ineffektiviteter är de inte triviala. Undersökning av 
sektorer påvisar dock inte bara ”gömda” ineffektiviteter i aggregatet, och således en 
längre adaptiv process än vad OMXS All Share visar. Dynamiken i adaptivitet blir 
genom sektorperspektivet relevant för utveckling av AMH´s syn på hur 
förändringschocker inkorporeras, vilket diskuteras utförligare härnäst.   

6.2.1	  INKORPORERING	  AV	  CHOCKER	  

Att kartlägga effektiviteten på sektornivå ger möjligheten att studera om, utifrån AMH´s 
förklaringsmodell, förändringschocker inkorporeras på samma sätt över hela 
marknaden. Lo (2004) menar att ineffektiviteter, enligt finansiell beteendevetenskap 
irrationaliteter, uppkommer som följd av att förutsättningarna i marknadsmiljön 
förändras och att investerarekologin problemlösningsförmåga inte är anpassad till dessa 
nya premisser. Successivt, genom en trial and error-process, anpassas heuristiken till 
den nya miljön och marknaden statueras av effektivitet, ända tills miljön återigen 
förändras till den grad att tidigare problemlösningsförmåga inte är applicerbar (ibid). 
Detta skeende är också vad denna studies empiri finner. AMH, möjligen till viss del på 
grund av konventionen att endast undersöka marknadsindex, säger dock ingenting om 
hur förändringar i miljön, dvs. premisserna för värdering av tillgångar, kan vara 
beroende av tillgångarnas kontext, exempelvis vilken bransch tillgången härrör till. Den 
logiska följden av AMH´s resonemang är dock att det är möjligt att förändringschocker 
kan inkorporeras isolerat på specifika sektorer, att större förändringar kan ha större 
inverkan på vissa sektorer och att omfattande chocker kan inkorporeras i olika tider 
beroende på sektor. Förenklat kan man säga att kontexten inom vilken en tillgång 
värderas inte är homogen. En omfattande lagstiftningsändring inom exempelvis 
läkemedel påverkar rimligtvis till högre grad heuristiken för att värdera företag inom 
sektorn Health Care än inom Industrials. AMH är ännu relativt ung men på grund av 
detta finns också stora möjligheter till utveckling.  
 
Om AMH idag var fullständig skulle den således indikera att marknadsmiljöchocker 
drabbar heuristiken över hela marknaden, vilket i denna undersökning skulle 
synliggöras genom att perioder av ineffektiviteter drabbar alla sektorer homogent. 
Denna studie påvisar dock motsatsen. Nedan åskådliggörs varje års sektoravvikelse och 
marknadskapitalisering i ineffektivitet:  
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Tabell 6 – Ineffektiv andel av marknaden 

År Ineffektiv sektor Marknadskap. 

2000 Consumer Services 6% 

2001 Industrials & Health Care 29% 

2002 Health Care 11% 

2003 Industrials 22% 

2004 Financials 29% 

2005 –  Samtliga effektiva   

 
Denna studie har redan etablerat att AMH är den förklaringsmodell som bäst beskriver 
marknadsbeteendet i Sverige och en förutsättning för att klassificera marknaden som 
adaptiv är att också anse att AMH´s teoribildning kring innebörden av chocker är 
applicerbar. Där slutar dock djupet av AMH i nuvarande form, och vad denna studies 
resultat tydligt redovisar är att sättet chocker inkorporeras inom marknaden till hög 
sannolikhet är beroende av dess värderingskontext. Detta är den första studie som 
analyserar AMH ur detta perspektiv och gör därför inga ansatser att kartlägga exakt 
vilka specifika förändringschocker som skapat de skiljda ineffektiviteter som 
observeras. Det uppenbara resultatet är dock att olika sektorer på marknaden, åtskiljda 
av deras branschkontext, drabbas av ineffektiviteter i olika tider. Tidigare studier som 
Self & Mathur (2006) samt Lim & Brooks (2011) för initiala resonemang kring 
möjligheten att olika förändringsfaktorer i marknadsmiljön kan påverka effektiviteten 
på olika sätt samtidigt som Zhou & Lee (2013) finner det troligt att effektiviteten på 
olika delar av fastighetsmarknaden är beroende av faktorer i olika segment. Dessa 
studier hade dock inga ansatser att systematiskt och fördjupat undersöka möjligheten att 
chocker är branschkontextberoende. Det generella synsätt AMH introducerat, möjligtvis 
på grund av att djupet av marknader inte undersökts på denna nivå, gör fortfarande 
gällande att förändringschocker drabbar marknadsekologin, utan att utveckla på vilket 
sätt. Denna studie påvisar tydligt att AMH bör utvecklas till att beakta att dessa 
förändringschocker inte drabbar hela marknaden homogent.  
 
Det finns, utan att undersöka dessa ytterligare, möjlighet att branschspecifika faktorer, 
förändringar och premisser gör att investerarekologin genomgår isolerad 
adaptionsprocess, vilket statueras i ineffektivitet inom segment i olika tider. Resultaten 
av denna studie visar dock på en viss tendens; samtliga ineffektiviteter uppträder mellan 
år 2000-2004 och är därefter effektiva. Ett resonemang som därför kan föras är att 
svenska aktiemarknaden genomgick en omfattande förändringsprocess under 2000-
talets första hälft. Lo (2004) menar att adaptionsprocesser, ineffektiviteter, tar vid då 
förändringar i marknadsmiljön är av sådan magnitud att tidigare heuristik inte fungerar, 
men antar att denna chock drabbar marknaden homogent. En möjlighet, utifrån våra 
resultat, är således att sektorchockerna inte är fullständigt isolerade och oberoende av 
varandra, utan att det snarare är så att omfattande marknadsmiljöförändringar, 
gemensamma för hela ekologin, påverkar värderingsstrategier olika beroende på 
branschkontexten. En potentiell, omfattande, miljöchock drabbade initialt marknaden 
genom Consumer services år 2000 och året därpå Industrials och Health Care, samt 
synliggjordes i OMXS All Share, kanske drabbade Financials först år 2004. Premisser 



	   66	  

inom varje segment gjorde möjligtvis att tidigare problemlösningsförmåga fungerade, 
genererade ”satisficing” (Lo, 2004, s. 16) utfall, olika länge beroende på sektorns 
känslighet mot en generell förändringschock. Dynamiken som styr hur dessa 
förändringschocker inkorporeras, oavsett om de är helt oberoende eller om sektorerna är 
olika känsliga för gemensam chock, är sannolikt mycket svår att kartlägga. Vad denna 
studies resultat indikerar är just att dynamiken är långt mer komplicerad än vad AMH i 
sin nuvarande form implicerar, samt att studier av endast marknadsindex missar denna 
aspekt. Uppenbart är dock att sektorerna tvivelsutan har faktorer och förutsättningar i 
sin branschkontext som gör att förändringschocker, utifrån AMH´s ramverk, 
inkorporeras olika och att marknaden inte är homogen i sin förmåga att bearbeta dessa.          
 
Ovan förda resonemang utgår ifrån en deduktionsprocess av studiens resultat kring 
sektorers effektivitetsavvikelse och AMH´s nuvarande implikationer av 
förändringschocker. En intressant observation i Tabell 5 är att Technology är 
oberoende, och därmed effektiv, under hela undersökningsperioden. Denna observation 
kan utvecklas till ett resonemang kring investerarekologin. Enligt Lo (2004) beror 
ineffektiviteter inte enbart på en mekanisk process där chocker, isolerade eller 
marknadsomfattande, skapar anpassningsprocesser. Vad som också är viktigt är 
investerarekologin, dvs. sammansättningen av olika investerargrupper och hur de 
agerar. AMH innefattar inga vidare utvecklingar av detta men en logik kan, i relation till 
andra studier, etableras. Grossman och Stiglitz (1980) beskriver en viktig grundhypotes 
för information då de menar att marknaden måste innehålla perioder av ineffektivitet, 
eftersom dessa skapar möjligheter till arbitrage, vilket är enda orsaken till att investerare 
skulle anstränga sig för att inskaffa information. Själva förekomsten av 
marknadsanalytiker implicerar att investerare är beredda att betala ett premium för 
information som kan generera alpha-avkastning, vilket skulle vara omöjligt om 
marknaden i alla tider var effektiv. Analytiker fyller således rollen att inhämta 
information på marknadssegment vari överavkastning kan genereras, vilket Clement & 
Tse (2005) också undersöker utifrån flockbeteende. Om detta grundantagande om 
informationsincitament håller kan det också appliceras som ett resonemang kring denna 
studies resultat i förhållande till AMH´s ramverk. Perioden 2000-2004 innehöll 
ineffektiviteter som uppenbarligen inkorporerades olika beroende på sektor, och om 
sektorernas ineffektiviteter i tid skiljdes åt beroende på deras olika förmågor att 
bearbeta en chock, så kan en möjlig förklaring till detta vara allokeringen av analytiker. 
Analytikerpopulationen, analogt med Grossman & Stiglitzs (1980) resonemang, samlas 
där överavkastning finns och genom deras informationsalstring av marknaden agerar 
investerare på informationen varefter arbitrage försvinner och konvergens mot 
effektivitet sker. Om populationen av analytiker på svenska marknaden i början av 
2000-talet inte var nog stor eller, mer troligt, var för koncentrerad kring någon sektor är 
det möjligt att en seghet i deras omallokering, åtminstone, bidrog till sektorernas 
avvikelser i ineffektivitet. Detta, bör poängteras, är spekulativt eftersom studien inte 
omfattar empiriskt stöd för analytikers allokering i denna tid men resonemanget är 
logiskt konsekvent med Lo (2004;2012), Grossman & Stiglitz (1980) samt Clement & 
Tse (2005).  
 
Varför är då Technology effektiv? Om ovan förda hypotes att analytikerpopulationen, 
och deras seghet i omallokering, inverkar på sektorers förmåga att bearbeta chocker 
stämmer, så är antagandet att analytikerpopulationen var synnerligen fokuserad kring 
IT-sektorn vid början av 2000-talet. Den höga koncentrationen däri gjorde också att 
analytiker gav information till investerare som till högre grad än i andra sektorer ledde 
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till att heuristiken snabbare och mer effektivt anpassades efter de nya 
marknadsförutsättningarna. Efter 2004 skulle, utifrån detta teoretiserande, 
analytikerpopulationen vara nog spridd över marknaden samt investerarekologins 
problemlösningsförmåga vara nog anpassad till nya förhållanden, varför ingen sektor 
påvisar ineffektivitet.  
 
Resonemang kring orsaker till sektorers avvikelser i effektivitet, såsom 
analytikerallokeringens innebörd för anpassningsprocessen, och huruvida avvikelserna 
beror på respons till isolerade chocker i sektorerna eller, mer troligt på grund av 
klustring kring 2000-2004, om sektorerna har olika premisser och förmågor att bearbeta 
en gemensam förändring i marknadsmiljön är alla logiskt förankrade i AMH´s 
teoribildning underbyggda med andra forskningsperspektiv. Dock ämnas inte slutgiltigt 
bevisa dessa beroendefaktorer, utan är snarare kontextualisering av studiens resultat 
som tvivelsutan har implikationer för både AMH och synen på effektivitet på svenska 
marknaden.  
 
Vad analysen påvisar är att svenska marknaden är adaptivt effektiv i enlighet med 
AMH. Detta etablerades redan genom att endast analysera OMXS All Share-index. 
Genom analys av de största sektorerna kunde även påvisas att adaptiviteten på 
marknaden genomgick en längre period, 2000-2004, av avvikande ineffektiviteter 
mellan sektorerna. Djupare analysperspektiv på sektorerna visar inte enbart att 
betydande sektorer och marknadskapitaliseringsandel varit ineffektiv då marknadsindex 
påvisar effektivitet, utan ger också insikten att AMH´s teoribildning kring chocker 
måste byggas ut. Utan att veta de exakta orsakerna, mer än att föra logiskt konsekventa 
resonemang utifrån etablerad forskning, så slår denna studie fast att de 
förändringschocker som föranleder ineffektiviteter inte påverkar aktiemarknaden 
homogent utan snarare på olika sätt är beroende av branschkontextens förutsättningar 
och premisser. De låga effektivitetskorrelationerna mellan varje index studien 
producerar påvisar samma sak.  
 
Att svenska aktiemarknaden är adaptivt effektiv innebär således att marknaden naturligt 
kommer genomgå perioder av effektivitet och ineffektivitet, fullt analogt med AMH, 
men det innebär också att ineffektivitetsperioderna inte drabbar alla sektorer på samma 
sätt. AMH innehåller idag investeringsimplikationer som säger att olika marknaders 
skiftande effektivitet måste beaktas vid diversifieringsstrategier, att förhållandet mellan 
risk och avkastning inte är linjärt i adaptiva perioder och att ett mål är att kartlägga 
faktorer som påverkar hur vissa marknader reagerar på specifika förändringar i miljön 
(Lo, 2012, s. 25-27). Då denna studie påvisar en ytterligare nivå, att ineffektiviteter 
finns i olika delar inom marknadens sektorer utan att marknadsindex påvisar detta, så 
måste detta också beaktas i AMH´s implikationer vid portföljkonstruktion. 
Diversifiering av ineffektivitetsrisken kan alltså inte bara ske utifrån olika marknaders 
samvariation i effektivitet, dvs. likhet i ekologi och exponering mot gemensamma 
miljöförändringsfaktorer, utan måste även beakta att själva marknaderna i sig inte är 
homogena och att sektorernas samvariation i effektivitet därför måste utredas. Nästa 
avsnitt i denna analys avser att illustrera och utveckla denna slutsats.     
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6.3	  ANALYS	  AV	  PRAKTISKA	  IMPLIKATIONER	  
Detta avsnitt ämnar illustrera och konkretisera implikationer av studiens resultat att 
svenska aktiemarknaden är adaptivt effektiv och att ineffektiva perioder inte drabbar 
marknaden homogent över alla sektorer. För att öka analysens validitet ut ett 
investerarperspektiv vill vi dock först beskriva resultatet i ett korrekt sammanhang 
utifrån de meningsskiljaktigheter som traditionellt finns mellan förespråkare för EMH 
och finansiell beteendeekonomi med avseende på innebörden empiriska bevis på 
ineffektiviteter.  
 
Malkiel et al. (2005, s. 126) påvisar att det är skillnad mellan statistisk signifikans och 
ekonomisk signifikans; om det utifrån en statistisk signifikant ineffektivitet går att 
generera riskjusterad överavkastning? För att skapa riskjusterad överavkastning krävs 
att statistiska tester påvisar köp- eller säljtillfällen som genererar en vinst som även är 
signifikant efter beaktande av transaktionskostnader. Denna studie innehåller ingen 
investerarstrategi för att utröna om det varit möjligt att generera riskjusterad 
överavkastning i förhållande till en buy and hold-strategi. Vi har dock varit restriktiva 
med att kategorisera ett index som ineffektivt, vilket statueras av den robusta 
metodologi som konstruerats, och vi har därigenom endast indexerat år som ineffektiva 
de gånger fler än en statistika finner beroende i en tidsserie. Vi kan därför med stor 
säkerhet säga att den svenska aktiemarknaden och dess underliggande sektorer varit 
adaptivt effektiva under, främst, första halvan av 2000-talet. Konsekvenserna av en 
tidvis ineffektiv marknad har vi inte kvantifierat med hjälp av investeringsstrategier och 
vi kan därför inte precisera dess avkastningseffekter ur ett investerarperspektiv. 
Innebörden av att marknaden är ineffektiv i dess svaga form är dock intuitiv; Om det 
finns förutsägbarhet i historisk data och prisserien inte följer en Random Walk, enligt 
AMH till följd av att betydande investerarekologi använder felaktig heurestik, så 
utvecklas priset i trender som inte speglar tillgångens korrekta värde. När 
värderingsförmågan och använda strategier hos nog stor del av ekologin genom trial and 
error och naturligt urval är anpassad till de nya marknadspremisserna så konvergerar 
priset mot en slags jämviktsnivå där prisutvecklingen arbitragemässigt inte kan 
förutspås längre (Lo, 2004). Utifrån AMH´s förklaringsram kan man föra en diskussion 
kring hur ekonomisk signifikans beror på investerarekologin. Lo (2004, s. 19-21) menar 
att adaptionsprocessen till förändrade villkor till hög grad sker genom naturligt urval; 
De som snabbast och mest effektivt anpassar sig till nya premisser värderar också 
tillgångarna korrekt snabbare, och finner investeringsstrategier varigenom arbitrage kan 
skapas. Genom att effektivitet skapas av att allt större del av ekologin anpassas så beror 
den ekonomiska signifikansen, där transaktionskostnader också är medräknade, således 
till hög grad på hur snabbt olika investerargruppers förmågor att upptäcka 
tillfredsställande strategier appliceras. I ineffektiva perioder är det således troligt att 
vinnare av handel med felprissatta tillgångar utgörs av utpräglade naturliga 
arbitragetagare, såsom hedgefonder, medan förlorare utgörs av investerargrupper som 
förlitar sig på marknadens ständiga effektivitet, exempelvis småsparare.   
 
Diversifiering av effektivitet ska, utifrån denna studies resultat, vara ett komplement till 
ett portföljval där förhållandet mellan avkastning och risk fortfarande är det primära. 
Förhållandet mellan risk och avkastning är, som vi skrev i tidigare kapitel, en 
vattendelare mellan de etablerade teoribildningarna EMH och finansiell 
beteendevetenskap. Lo (2004; 2005; 2012) accepterar i sin utformning av AMH att 
förhållandet inte är konstant och främst fungerar i perioder som karaktäriseras av 
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effektivitet medan de grundantaganden som genererat den moderna portföljvalsteorin 
faller i tider av ineffektivitet. Empirin har visat på ett adaptivt effektivitetsbeteende på 
den svenska aktiemarknaden som dock karaktäriseras av långa perioder av effektivitet. 
Därmed är portföljvalsteorin som den är utformad idag giltig för majoriteten av tiden i 
undersökningsperioden men diversifiering med avseende på effektivitet fyller sin 
tydliga funktion då marknaden och majoriteten av de undersökta sektorerna uppvisar 
adaptivitet.  
 
Nästkommande del av analysen tar avstamp i de empiriska bevisen för sektorernas 
samvariation och ämnar därigenom konstruera en riskindikator för ineffektivitet. 
Riskindikatorn bygger på de rolling window p-värden som genererades i avsnitt 5.3. 

6.3.1	  RISKINDIKATORER	  OCH	  EFFEKTIVITETSKORRELATION	  

Analysen av delsyfte 2, kartläggning av effektivitetsmönster på sektorindex, har visat att 
man inte bör använda effektivitet som ett absolut tillstånd för hela marknaden och att 
chocker inkorporeras vid olika tidpunkt på olika delar av marknaden. 
Korrelationsmatrisen, som presenteras i avsnitt 5.3, visar på en låg samvariation mellan 
sektorerna och därmed är effektiviteten i respektive sektor till stor del oberoende av 
effektivitetsnivåerna i övriga sektorer. De empiriska bevisen för sektorernas 
samvariation, Los (2012, s. 26) implikation om förhållandet mellan risk och avkastning 
på en adaptiv marknad där en portfölj som inte är diversifierad mot ineffektivitet 
riskerar att sänka avkastningen belyser behovet av medvetenhet om ineffektivt prissatta 
tillgångar.  
 
Eftersom beaktan av innebörden av att marknadssektorer inte är homogena i effektivitet 
i denna studie ska ge initial förståelse, så var en del av syftet med denna sektion att 
belysa föränderlighet i effektivitet samt sektorernas effektivitetskorrelation med OMXS 
All Share-index. Graf 1-6, presenterade i sektion 5.3, ämnar uppfylla dessa syften. 
Avsikten är således inte att vidare utveckla och diskutera dessa, utan de är i sig underlag 
för att ur ett investerarperspektiv tydligt påvisa att effektivitet i synnerhet inte är 
konstant över tid och över hela marknaden. Metodologin för att skapa den data graferna 
illustrerar utgår dels ifrån 250-dagars rolling window av VR(k=2) samt 250-dagars 
rolling window av korrelationen i p-värden mellan varje sektor och OMXS All Share. 
De viktigaste tendenserna att påpeka är inte de absoluta värdena i graferna utan snarare 
den ständiga fluktueringen, i synnerhet utifrån korrelation i effektivitet. Dessa stärker 
tidigare slutsatser om att marknaden inte är homogen i sin förmåga att inkorporera 
chocker.      
 
För att konkretisera graferna avses att översätta resultaten till meningsfulla underlag. Ett 
första steg mot detta finns i Tabell 4, där effektivitetskorrelationen mellan varje 
undersökt index presenteras. På samma sätt som traditionell portföljkonstruktion 
beaktar olika tillgångars korrelation i kursrörelser så beaktar denna matris 
effektivitetskorrelationen på ett sätt som är fullt analogt med de 
investeringsimplikationer Lo (2012, s. 27) avser. Lo (ibid) påtalar vikten av att 
diversifiera investeringar utifrån att olika marknader troligtvis har låg korrelation i 
effektivitet, eftersom de förändringschocker som föranleder ineffektivitet möjligen inte 
har samma effekter i ett internationellt perspektiv. Dock påvisar inte Lo, eller någon 
annan studie heller, hur samvariation i effektivitet ska beräknas eller beaktas för att 
faktiskt utgöra underlag. Denna studie är första ansatsen till detta, dock som en 
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förlängning av resultaten att ineffektiviteter inte är samtida inom en marknad. Tabell 4 
är konstruerad utifrån hela undersökningsperioden, men tendenser kan klargöras även 
här. Financials och Industrials har högst effektivitetskorrelation med marknadsindex, 
vilket också illustreras i graf 2 och 3, men har låg korrelation med varandra (Tabell 4). 
Ur ett diversifieringsperspektiv är Technology och Health Care bäst lämpade då de 
utöver generell låg korrelation med övriga index även har negativ samvariation med 
Consumer service och Financials. Även korrelationsmatrisen fyller, i denna studie, 
syftet att konkretisera initiala underlag för investerare, någonting som inte gjorts 
tidigare. Om än underlagen är grundläggande finns intressanta aspekter. Eftersom 
ineffektiviteter avviker i tid mellan index och korrelationen mellan dessa index ofta är 
låg och i vissa fall negativ, så kan investerare minska risken för att i en given tidpunkt 
inneha en portfölj av tillgångar som till stor del är ineffektivt prissatt. Utformning av en 
portfölj bör därför beakta korrelationen i effektivitet och därigenom minska 
exponeringsrisken för den adaptionsprocess förändringschocker skapar. Att exempelvis 
investera i marknadsindex innebär en viss ineffektivitetsrisk, men denna kan minskas 
genom att allokera en del av portföljen i Technology var korrelation med 
marknadsindex är negativ. Istället för att i ineffektiva tider inneha en portfölj som har 
samma risk för att i en given tidpunkt vara ineffektivt, felaktigt, värderad så minskar 
alltså risken genom att vid allokeringsval av tillgångar beakta korrelationen mellan 
sektorer, och inte bara kursrörelsers samvariation.  
 
Med vikten av effektivitetsdiversifiering etablerad, utifrån att korrelationen inte är 
perfekt mellan sektorer, så vill denna studie även påvisa och konkretisera vad 
ineffektivitetsrisk kan innebära. Detta genom att utforma ett sannolikhetsmått, 
riskindikator, för att i en given tidpunkt handla, eller inneha, en ineffektivt prissatt 
tillgång inom en given sektor.       
 
Med de p-värden som genererades ur rolling window processen i avsnitt 5.3 har vi 
nedan sammanställt riskindikatorer för respektive sektor samt All Share-index. Rad ett, 
!!"# < 0,05,  visar antalet p-värden som understigit den signifikanta gränsen på 5%, rad 
2 visar ration av ineffektiva dagar mot det totala antalet dagar och rad 3 visar 
sannolikheten att en ineffektiv dag följs av ytterligare en ineffektiv dag. 
 
Tabell 7 - Riskindikatorer för ineffektivitet 

 All Share Financials Industrials Health Care Consumer S. Technology 
Nobs<p=0,05 84 149 285 241 158 71 
Ratio 2,6% 4,6% 8,7% 7,4% 4,8% 2,2% 
p(pt<0,05|pt-1<0,05) 73,8% 85,2% 89,1% 92,5% 96,2% 67,6% 

 
Antalet ineffektiva dagar för respektive prisserie speglar tydligt resultaten från de 
triangulerande testerna av varje index vilka presenteras i avsnitt 5.2, vilket också 
förtydligar validiteten av att använda VR(k=2) för testerna i detta avsnitt. I tabellen 
framgår att sannolikheten att, i respektive sektor, handla en felprissatt tillgång utgår 
ifrån ration mellan ineffektiva dagar av totala antalet handelsdagar under de fjorton år 
som studien undersöker. 
  
Den kanske mest intressanta indikatorn, utifrån studiens teoretiska referensram, är 
sannolikheten att handla en ineffektivt prissatt tillgång givet att priset dagen innan var 
ineffektivt. De höga sannolikheterna att en ineffektiv dag följs av ytterligare en 
ineffektiv dag implicerar att ineffektiviteter klustrar sig. Indikatorn visar således, i 
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enlighet med AMH, att chocker som ger upphov till ineffektiviteter tar tid för ekologin 
att anpassa sig till men att de nya förutsättningarna så småningom analyseras korrekt 
och sedan leder till en effektivare prissättning. Ur en intuitiv tolkningssynpunkt kan 
man säga att måttet visar på risk och spridning. Risken är sannolikheten för att vid ett 
givet slumpmässigt tillfälle köpa en felprissatt tillgång, exempelvis för Health Care 
7,4%, medan spridningen anger att risken inte är oberoende av vad som hänt tidigare. 
Givet att tillgången faktiskt är felprissatt är risken hög att den är det även nästa dag, för 
Health Care 92,5%.  
 
Riskindikatorerna ovan ämnar konkretisera och illustrera betydelsen av diversifiering 
utifrån effektivitet. Den effektivitetskorrelation som påvisas i avsnitt 5.3, och som 
diskuterats ovan, beskriver diversifiering av en risk som här har konkretiserats till något 
greppbart ur ett investerarperspektiv. Studiens slutsatser om svenska aktiemarknadens 
adaptivitet, sektorers avsaknad av samstämmighet och observerade låga korrelation 
tillsammans med grafiskt och numeriskt illustrerad innebörd av detta bör synnerligen 
stärka argumentet för att traditionella portföljval utifrån risk och avkastning även bör 
kompletteras med ett bredare perspektiv på diversifiering av effektivitet.    
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7.	  SLUTSATS	  
Utifrån vad som etablerats i sektion 1.3 har denna studie avsett att undersöka om Den svenska 
aktiemarknaden visar tecken på adaptiv effektivitet, hur den i så fall samverkar inom dess 
underliggande sektorer och vilka implikationer detta innebär. Besvarande av studiens 
huvudsakliga problem har brutits ned till tre hanterbara delsyften, utifrån vilka även praktiska 
och teoretiska bidrag etableras. Utvecklande av studiens praktiska implikationer tillägnas ett 
eget avsnitt, varefter samhälleliga aspekter presenteras. Avslutningsvis redogörs för de förslag 
till fortsatt forskning som denna studies resultat genererat.   

I enlighet med delsyfte 1 kan denna studie etablera att den svenska aktiemarknaden, 
utifrån triangulerade tester av Random Walk på marknadsindex OMXS All Share, visar 
tecken på adaptiv effektivitet. Denna slutsats sällar sig således till initiala ansatser av 
bland andra Urquhart & Hudson (2013); Kim et al. (2011) Zhou & Lee (2013) och 
Neely et al. (2009) vilka, på andra marknader, även finner stöd för AMH. Adaptiva 
marknadshypotesen menar att marknadseffektivitet alltid kommer fluktuera som ett 
resultat av att förändringar i marknadsmiljön skapar adaptionsprocesser i heuristiken 
hos investerarekologin, vilket gestaltas i ineffektiviteter. Genom 
effektivitetskartläggning av kalenderåren 2000-2013 påvisas detta skeende då skifte från 
effektivitet till ineffektivitet sker under år 2001 varefter marknadsindex är fullständigt 
effektiv 2002-2013. Att undersöka adaptiv effektivitet utifrån ett marknadsindex är den 
uteslutande mest dominerande metodiken, vilket synliggörs i ansatser av Lo (2004, 
2012); Urquhart & Hudson (2013); Ito & Sugiyama, (2009); Kim et al. (2011) och Self 
& Mathur, (2006). Utifrån denna metodkontext ger studiens uppfyllande av delsyfte 1 
ett tydligt teoretiskt bidrag till det ytterst knappa forskningsfältet om effektivitet, och i 
synnerhet om AMH, på svenska aktiemarknaden. För att utveckla detta bidrag och 
samtidigt generera ny kunskap om AMH har denna studie dock valt att fördjupa 
perspektivet på marknadseffektivitet genom att kartlägga effektiviteten inom 
marknaden, utifrån de fem största sektorerna. 
 
Delsyfte 2 har varit att undersöka om effektivitetskartläggning av fem sektorindex kan 
ge kompletterande perspektiv och slutsatser om adaptivitet på svenska aktiemarknaden. 
Resultatet efter analys av sektorerna Financials, Consumer Services, Health Care, 
Industrials och Technology både erbjuder vidareutveckling av AMH och påvisar 
tendenser som effektivitetsundersökning av enbart marknadsindex missar. Samtliga 
sektorindex, förutom Technology, visar tecken på adaptiv effektivitet och samtliga 
ineffektivitetsskiftningar uppträder i perioden 2000-2004 varefter fullständig effektivitet 
råder inom hela marknaden. Den adaptiva process som synliggjorts i marknadsindex 
endast under 2001 återger således inte hela den effektivitetsdynamik som finns inom 
marknaden då betydande andel ineffektiv marknadskapitalisering ”göms” i perioder där 
aggregatet betecknas som effektiv. Ett tydligt exempel på detta är att två sektorer med 
total marknadskapitaliseringsandel på 29% var ineffektiva under 2001, och således 
överensstämmande med resultatet av OMXS All Share, medan även år 2004 hade lika 
stor andel ineffektiv marknadskapitalisering, dock utan att marknadsindex betecknades 
som ineffektiv. Trolig orsak till detta kan vara att det, vilket empirin stödjer, i ett 
sammanvägt marknadsindex kan påvisas effektivitet eftersom låg 
effektivitetskorrelation mellan sektorindex kan göra att beroende i ett, eller ett fåtal, 
sektorer späds ut i aggregatet. Att undersöka marknadseffektivitet på sektornivå har inte 
gjorts tidigare och betyder för studiens slutsats att svenska marknaden visar tecken på 
en adaptiv period mellan 2000-2004, snarare än endast 2001, för att därefter vara 
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effektiv. Adaptiviteten är således mer dynamisk och komplex än vad undersökning av 
enbart marknadsindex indikerar.  
 
Utifrån delsyfte 2 visar analysen att marknadssektorer är ineffektiva i avvikande 
tidsperioder, dock klustrade mellan år 2000-2004. AMH (Lo, 2004) menar att 
ineffektiva, adaptiva, perioder föranleds av en förändringschock i marknadsmiljön som 
leder till att tidigare finansiella problemlösningsstrategier blir felaktiga, och vad denna 
studie bevisar är att dessa förändringschocker inte inkorporeras homogent inom hela 
marknaden. Utan att fastställa förklarande faktorer till detta är det tvivelsutan så att 
ineffektivitet, felanvänd heuristik inom investerarekologin, är beroende av 
värderingskontexten; sektorernas olika premisser och strukturer. Tidigare ansatsers 
initiala antydan till liknande möjligheter (Zhou & Lee, 2013; Kim et al., 2011) 
utvecklas och tydliggörs därmed på ett nytt sätt i denna studie. Att samtliga 
ineffektiviteter observeras mellan år 2000-2004 kan bero på två scenarion. Det första är 
att samtliga ineffektiviteter härrör till sektorspecifika chocker och att klustret av 
ineffektiviteter därmed förekommit slumpmässigt. Det andra, kanske mer troliga 
scenariot, är att avvikelserna beror på sektorernas olika förutsättningar att bearbeta en 
gemensam och omfattande marknadsmiljöchock under tidigt 2000-tal. Slutsatsen att 
ineffektiviteter drabbar olika delar av marknaden under adaptiva perioder innebär ett 
teoretiskt bidrag till AMH, som i sin nuvarande form antar homogena 
ineffektivitetsperioder inom marknader. 
 
Implikationer av studiens resultat är att svenska aktiemarknaden naturligt kommer 
genomgå perioder av effektivitet och ineffektivitet, fullt analogt med AMH, samt att 
ineffektivitetsperioderna inte drabbar alla marknadssektorer på samma sätt. Att beskriva 
och kontextualisera aktiemarknaden ur detta nya perspektiv föranleder praktisk 
konkretisering. Lo (2012, s. 25-27) menar att traditionell portföljkonstruktion bör 
beakta risken med skiftande effektivitet, varför delsyfte 3 ämnat utveckla detta. Som ett 
resultat av sektorers dynamiska effektivitetsavvikelser har praktiskt underlag för 
investerare skapats genom att grafiskt illustrera effektivitet som en ständigt skiftande 
variabel inom marknaden. Dessutom har studien presenterat hur ineffektivitetsrisken 
kan diversifieras genom att vid portföljkonstruktion beakta sektorernas 
effektivitetskorrelation. Ineffektivitetsrisken kan beskrivas som risken att handla med en 
felprissatt tillgång, och utifrån detta har en indikator utvecklats där varje sektors risk 
beskrivs utifrån den oberoende sannolikheten att handla med en ineffektivt prissatt 
tillgång, samt den beroende sannolikheten att handla med en ineffektivt prissatt tillgång 
givet att gårdagens prissättning var ineffektiv. Sammantaget utgör dessa ansatser nya 
faktorer utifrån risk, innebörd av risk och hantering av risk vilka ämnar utgöra initiala 
underlag för att öka investeringsmedvetenhet utifrån ett adaptivt effektivt perspektiv.  
 
Det som dock i grunden, ur ett investerarperspektiv, gör studiens grafiska illustration av 
effektivitetsskiftningar, presentation av effektivitetskorrelationsmatris samt utveckling 
av ineffektivitetsriskmått relevanta är de fundamentala slutsatser denna studie etablerar; 
att svenska aktiemarknaden är adaptivt effektiv och att kartläggning av effektivitet 
utifrån marknadens beståndsdelar både påvisar en ny slags dynamik tidigare forskning 
inte undersökt samt att AMH bör byggas ut för att beakta det faktum att 
förändringschocker inte inkorporeras homogent på marknaden utan snarare är beroende 
av varje sektors unika värderingskontext och premisser. 
 



	   74	  

7.1	  PRAKTISKA	  IMPLIKATIONER	  

Detta avsnitt avser att, som en utveckling av vad den generella slutsatsen anger, 
ytterligare belysa de praktiska implikationerna av skiftande effektivitet. 
 
Ineffektivitetsrisken beskrivs i denna studie som risken att handla med, eller inneha, en 
ineffektivt, felaktigt, prissatt tillgång. Tillgångspriser, på en effektiv marknad, 
reflekterar alltid all tillgänglig information och priset anpassas kontinuerligt och direkt 
till alla nyheter. Genom denna process kan inte utvecklingen förutspås av någon strategi 
och priset är således slumpmässig; följer en Random Walk. I ineffektiva tider avviker 
priset från tillgångens ”korrekta” värde, och implicerar att prisutvecklingen inte är 
slumpmässig varigenom vissa investerare/strategier med informationsövertag gör 
övervinster genom att köpa/sälja tillgångar av andra investerare med underlägsen 
information. Utifrån AMH´s ramverk skapas detta av att förmågan att utvärdera 
finansiell information, dvs. investeringsstrategin/tillgångsvärderingen, blir felaktig på 
grund av betydande förändringar i någon eller några faktorer inom själva 
marknadsekologin. De som snabbast anpassar sin förmåga, heurestik, till de nya 
förutsättningarna kan således göra övervinster ända tills nog stor del av 
investerarekologin anpassat sig till den nya miljön varefter slumpmässighet i 
prisutvecklingen åter råder.  
 
Utifrån traditionell investeringsstrategi är diversifiering av risk, oftast beskriven som 
standardavvikelsen, central. Eftersom EMH menar att systematisk riskjusterad 
överavkastning inte kan göras så kan en portfölj konstrueras för att återspegla 
marknaden där alla alphas, företagsspecifika risker, är bortdiversifierade och endast 
systematisk risk återstår. Alternativt kan andel av ett marknadsindex innehas. I denna 
studies slutsats att effektiviteten både skiftar i tid samt inom marknaden så bör dock 
detta även beaktas. I adaptiva tider, vilket påvisats mellan 2000-2004, är tillgångarna i 
de olika sektorerna ineffektivt prissatta i avvikande tider. Efter 2004 är dock samtliga 
sektorer, utifrån triangulerade tester, effektiva men i enlighet med AMH kommer 
adaptiva chocker inträffa igen. Utan att veta exakt när ineffektivitet kommer inträffa, på 
samma sätt företagsspecifika risken inte kan förutspås utan endast förebyggas, så har 
denna studie skapat underlag för att, åtminstone som initial ansats, beakta detta. 
Graferna 1-6 påvisar effektivitetens skiftningar men konkretiseringen av dessa i tabell 4 
och 7 skapar kanske bättre beslutsunderlag. Vid innehav av OMXS All Share finns en 
oberoende sannolikhet på 2,6% att tillgången är ineffektivt prissatt. Om den är det 
kommer tillgången troligtvis, i enlighet med AMH och denna studie, senare bli korrekt 
prissatt men för en tid finns risk att både inneha och handla med tillgångar där priset 
inte speglar all tillgänglig information. Utifrån korrelationsmatrisen (Tabell 4) är bästa 
sättet att minska ineffektivitetsrisken att i portföljen vikta in innehav från Technology, 
där risken är 2,2% men effektivitetskorrelationen endast är 9,37%. Det blir genom en 
sådan allokering således mindre troligt att inneha en portfölj som är fullständigt 
ineffektivt prissatt vid varje given tidpunkt. Analogt med detta förfarande kan också en 
portfölj som inte ämnar efterlikna marknaden, utan snarare är kraftigt allokerad i en 
eller ett fåtal sektorer, sprida ineffektivitetsrisken genom att beakta sektorernas risk och 
korrelation. Hög allokering i exempelvis Industrials kan enkelt minska 
ineffektivitetsrisken genom att även investera i Health Care, vilken förvisso har hög risk 
men negativ korrelation med Industrials.  
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Portföljallokering bör inte uteslutande utgå från ineffektivitetsrisken, men kan fungera 
som ett komplement vars relevans understryks av att svenska marknaden visar tydliga 
tecken på adaptivitet. Heterogenitet mellan sektorerna skapar dock själva möjligheten 
att förebygga riskexponeringen i en portfölj. Ansatsen är här initial och risken bygger på 
observationer över hela perioden 2000-2013, men kan tvivelsutan utvecklas till att på ett 
pedagogiskt vis påvisa risken i kortare intervall och placeringshorisonter.           

7.2	  SAMHÄLLELIGA	  ASPEKTER	  

“The reason for this current state of confusion and its strange dynamics is 
straightforward: Many market participants are now questioning the broad framework 

in which their financial decisions are being made. Without a clear and credible 
narrative of what happened, how it happened, why it happened, whether it can happen 
again, and what to do about it, their only response is to react instinctively to the most 

current crisis, which is a sure recipe for financial ruin.” 
- Andrew Lo (2012, s. 18) 

 
Utöver den, ur akademiskt perspektiv, intressanta aspekten av hur marknader beter sig 
och hur väl olika förklaringsmodeller inkorporerar detta, finns också otvivelaktiga 
samhälleliga aspekter som belyses genom denna studies resultat. Studien kompletterar 
det klassiska grundparadigmet EMH på det viset att dess förklaringsramar, i synnerhet 
utifrån empiriska bevis från senaste decenniet, inte är konstant valida. Snarare, och i 
likhet med en mängd bevis kanske främst förknippade med Andrew Lo’s förklaringar, 
är marknader att betrakta som naturligt skiftande i effektivitet. Detta är den generella 
och grundläggande slutsats denna studie finner. Utan att kunna specificera, vilket AMH 
ännu inte gör, exakt när nästa adaptivt ineffektiva period kommer inträffa, vilken slags 
marknadsmiljöchock som föranleder perioden och hur exakt den inkorporeras inom 
marknadens sektorer så finns det en mängd samhälleliga implikationer av att svenska 
aktiemarknaden är just adaptivt effektiv. Att för investerare, samhällsaktörer och 
instanser öka medvetenheten om detta är, vilket studiens uttryckta praktiska bidrag 
också anger, av stor betydelse för att öka förtroendet för finansmarknaden. 
 
Effektiva marknadshypotesens betydelse inom investeringsteori går inte att underskatta. 
Kapitalprissättningsmodeller som exempelvis CAPM, portföljvalsteori utifrån Harry 
Markovitz, ekonomisk prognostisering, ekonometriska modeller och inte minst högre 
utbildning inom ekonomi vilar på grundantaganden om att investerare gör rationella val 
utifrån rationella förväntningar. Med en avgränsning till endast Sverige är det tydligt att 
de flesta invånare på ett eller annat vis är påverkade av det finansiella systemet, 
någonting som blir än mer uppenbart om man beaktar premiepensionssystemet. Med 
EMH som dominerande modelleringsunderlag av den finansiella verkligheten, 
varigenom modern investeringsteori är medel för att underlätta vid beslutsprocesser, så 
finns en problematik i att vår studie påvisar att EMH inte är konstant giltig. I en värld 
där dessa traditionella investeringsparadigm inte till samma historiska grad tycks gälla 
längre, enligt Lo (2012, s. 18), så är det en klen tröst för investerare och pensionssparare 
att endast förklara marknaden som irrationell, vilket potentiellt kan skapa en katastrofal 
förtroendekris. Snarare behövs ett nytt ramverk som både ur akademiskt och 
investerarmässigt perspektiv naturligt förklarar de skeenden som observeras på 
marknaden. Denna studie påvisar just detta; marknaden är adaptivt effektiv men det 
finns en, om än begynnande, förklaringsmodell för detta.     
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För nästan alla samhällsfunktioner och aktörer är det viktigt att förstå att under vanliga 
marknadsförhållanden gäller fortfarande EMH, och dess förlängda implikationer, men 
under vissa tider kullkastas dessa. Detta är en naturlig process konsekvent med AMH 
och applicerbar på svenska aktiemarknaden. I vissa perioder är således inte förhållandet 
mellan risk och avkastning linjärt, varför traditionella strategier fungerar sämre, men en 
viktig insikt för alla parter berörda av finanssystemet är att dessa skiftningar inte kan ses 
som irrationell slump, utan en naturlig del av ett evolutionärt system. Utöver 
förklaringens, inte triviala, tröst finns även implikationer.    
 
Denna studie påvisar, utöver att etablera marknaden som adaptiv, att ineffektiva 
perioder inte drabbar marknaden homogent. Att förstå detta innebär, utifrån att AMH 
snarare än EMH förklarar marknaden för intressenter, att olika sektorers känslighet för 
förändringschocker kan och bör beaktas. Traditionella diversifieringsstrategier kan 
således anpassa sig för att både beakta olika marknaders och sektorers skiftande 
effektivitet. Med AMH som förklaringsmodell etablerad som valid, påvisar denna studie 
också vad ineffektivitetsrisken mellan sektorer är utifrån en riskindikator samt hur 
ineffektivitetskorrelationer är ett underlag för att minska denna risk. Utöver det 
övergripande, för samhällsaktörer, förklaringsvärde denna studie visar att AMH har för 
svenska aktiemarknadens beteende, är denna studie den första ansatsen att påvisa 
avvikande adaptiva perioder inom marknaden, kvantifiera denna ineffektivitetsrisk samt 
belysa hur dessa kan hanteras. Den förklaringströst Lo (2012, s. 18) menar att AMH ger 
investerare och beslutsfattare i en föränderlig finansmarknad, fördjupas och 
konkretiseras därigenom i denna studie.           
 
Det finns ytterligare en aspekt som avslutningsvis kan belysas utifrån ett resonemang 
som förts i denna studie. I AMH’s evolutionära perspektiv sker adaptionsprocessen via 
anpassnings till nya förutsättningar genom trial and error och naturligt urval. I ett 
finansmarknadsbeteende där effektiviteten skiftar i tid är det troligt att de 
investerargrupper som snabbast och mest effektivt anpassar sitt beteende är de som 
också främst genererar riskjusterad överavkastning i ineffektiva tider. I processen där 
tillgångspriser anpassas till sitt korrekta värde, vilket i motsats till EMH inte sker direkt, 
är det också troligt att utpräglade arbitragetagare, som hedgefonder, är vinnare medan 
de som förlorar vid handel av felprissatta tillgångar är småsparare, vilka traditionellt lärt 
sig förlita sig på marknadens konstanta effektivitet. Hur denna samverkan inom 
investerarekologin ser ut är inte utredd, men utifrån AMH som förklaringsram för 
svenska marknaden blir det en allt mer aktuell fråga.    
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7.3	  FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATT	  FORSKNING	  

Eftersom denna studie har använt sig av en för forskningsfältet annorlunda metodologi 
att testa Random Walk-antagandet utifrån marknadens beståndsdelar, avgränsade av den 
branschkontext tillgångarna värderas inom, utöver det mer konventionella 
marknadsindex, så har även nya intressanta aspekter genererats. AMH är en ung teori 
och även om den snabbt finner stöd i forskning, utöver denna ansats, så finns många 
områden som bör utvecklas genom ytterligare undersökningar. 
 
Adaptiva marknadshypotesens kanske viktigaste kärna utgörs av att adaptionsprocessen 
hos investerare, som skapas av förändringschocker i marknadsmiljön och statueras av 
ineffektivitet, är rationell ur ett biologiskt perspektiv. Det är denna grundtes som 
intellektuellt är konsoliderande mellan EMH och finansiell beteendevetenskap. Vilka 
förändringschockerna är och hur de inkorporerar adaptionsprocesser inom marknaden är 
dock inte klarlagt inom teoribildningen. Denna studie påvisar tydligt att ineffektivitet 
inte kan betraktas som en homogen företeelse inom hela marknaden. I perioden 2000-
2004 uppvisar till storleken betydande, men i tid avvikande, sektorer ineffektivitet 
medan marknadsindex endast påvisar ineffektivitet under år 2001. Detta bredare 
perspektiv på begreppet marknadseffektivitet betyder, inom ramarna för AMH, att 
fortsatt forskning bör fokusera på att finna vilka faktorer som bestämmer hur ineffektiva 
adaptiva perioder inkorporeras på olika sektorer inom marknaden. AMH´s redan 
dynamiska syn på skiftande effektivitet måste således i fortsatta studier fördjupas för att 
även beakta att marknader inte kan betraktas som isolerade enheter, utan snarare i sig 
består av dynamiska samspel av sektorernas premisser och olika investerarekologier. 
Utifrån studiens resultat kan endast konsekvent med adaptiva marknadshypotesen dras 
slutsats att det är troligt att svenska aktiemarknaden genomgick en generell 
adaptionsprocess under tidigt 2000-tal, snarare än till sektorerna isolerade oberoende 
chocker. Starkaste beviset för detta är den efterföljande fullständiga effektiviteten över 
hela marknaden. Dock; för att fullständigt utröna detta vill vi tydligt påvisa vikten av 
framtida ansatser att kartlägga samtliga troliga förändringspremisser för både 
marknadsmiljön generellt som för alla underliggande sektorer. Genom att finna 
specifika förklaringsfaktorer till förändringschockerna kan inte endast denna studies 
slutsats om marknadens heterogenitet på ett systematiskt vis utvecklas för att inkludera 
sektorers kausala ineffektiviteter, utan även längden på adaptiva perioder kartläggas 
utifrån magnitud av chocker. 
 
Utifrån studiens slutsats om sektorers avvikelser i ineffektiva perioder, initierades också 
ett resonemang som tar sin utgångspunkt i en logisk konsekvens mellan AMH och 
informationsincitament utifrån Grossman & Stiglitz (1980). Förslag till fortsatta studier, 
fortsatt för att utreda varför sektorers ineffektivitet inte sammanfaller, behöver utifrån 
detta resonemang inte utgå ifrån kartläggning av chocker utan snarare från kartläggning 
av investerarekologin, i synnerhet analytiker. Genom att analysera denna studies resultat 
mellan främst 2000-2004 utifrån hur branschanalytiker, vilkas incitament är att förse 
övrig ekologi med information i utbyte mot premie, var allokerade är det möjligt att 
finna att trögrörligheten i omallokeringen och analytikerpopulationens storlek till hög 
grad kan påvisa varför ineffektivitet, och därigenom alphas, uppträder i olika 
efterföljande sektorer för att 2005 försvinna. Oavsett ansats att skapa ny kunskap om 
AMH utifrån analys av påverkan, förändringschock, eller respons, ekologiallokering, 
har denna studie påvisat att adaptiva marknadshypotesen har initiala förutsättningar att 
utgöra ett nytt grundparadigm inom finansiell forskning.          
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8.	  SANNINGSKRITERIER	  
Nedan redogör vi för studiens sanningskriterier och diskuterar styrkor och svagheter utifrån 
validitet, generaliserbarhet och reliabilitet. Avslutningsvis lyfts även övergripande kritik fram. 

8.1	  VALIDITET	  

Studiens validitet utifrån ansatsen att undersöka marknadseffektivitet bygger till hög 
grad på den ytterst etablerade uppfattningen inom finansdiskursen att det utifrån ett 
beroende i en prisserie går att skapa systematiska övervinster och därmed utnyttja en 
ineffektiv marknad (Lo, 2004; 2005; 2012; Lim & Brooks, 2011; Fama, 1965; 1970; 
Yen & Lee, 2008). Med avsikt att mäta beroendet har tre olika statistiska test valts med 
hänvisning till tidigare studier (Urquhart & Hudson, 2013) och lämplighet utifrån 
studiens forskningsansats (Cont, 2001). Stöd för kopplingen mellan beroende, 
effektivitet och de valda statistikorna finns etablerat i tidigare forskning och därmed kan 
vi med säkerhet säga att studien är valid i det avseendet. Metodiken att triangulera 
potentiell förekomst av beroende i prisserier tillskriver även studien ytterligare säkerhet 
i uttalanden om marknadseffektivitet.     

Likt andra unga teorier kräver AMH kompletterande forskning för att etablera en 
kvantifierbar och erkänd modell. Vi har i tidigare kapitel skapat en förståelse för hur 
AMH förhåller sig till marknadseffektivitet och preciserat förhållandet i 
operationaliseringen. En marknad som uppvisar en skiftande effektivitet har utifrån 
studiens ramar och med stöd av tidigare forskning (Urquhart & Hudson, 2013; Lo, 
2012; Neely et al., 2009; Kim et al., 2011; Zhou & Lee, 2013) likställts med adaptiva 
marknadshypotesen. Studiens ansats att inte endast kartlägga effektivitet utifrån 
marknadsindex, utan även genom tester av marknadens största sektorer är en, för 
forskningsfältet, annorlunda metodik men utifrån AMH´s ramverk högst intressant. 
Validiteten i studiens förmåga att kartlägga sektorer underbyggs dels av intervall- och 
trianguleringsförfarandet i metodologin, men i synnerhet av resultaten som i 
överensstämmelse med AMH påvisar en generell adaptiv period 2000-2004, 
tillsammans med påvisad låg korrelation mellan varje indexprisserie. Slutsatsen att 
sektorer inom marknaden, utan att fastslå de faktiska orsakerna, har olika förmågor att 
bearbeta de förändringschocker AMH menar skapar ineffektivitet utgår således från 
robust statistisk metodologi, teoretisk konsekvens och empiriska resultat.    

8.2	  GENERALISERBARHET	  

Studiens resultat, analys och slutsatser är samtliga relaterade till den svenska 
aktiemarknaden och ska inte, utan eftertanke, överföras till andra marknader. Den 
komplexitet som karaktäriserar det finansiella systemet världen över försvårar en direkt 
jämförelse med andra marknader. Fayyad & Daly (2010) jämför tillväxtmarknader med 
mogna marknader och påvisar att det finns vissa egenskaper som karaktäriserar en 
mogen marknad. Vidare så menar Kim et al. (2011) i sin studie av den amerikanska 
aktiemarknaden, där de bekräftar AMH, att liknande effektivitetsmönster kan 
identifieras på andra marknader samtidigt som Neely et al. (2009) finner stöd för AMH 
på valutamarknaden och Zhou & Lee (2013) finner stöd för AMH på amerikanska 
fastighetsmarknaden. Det exakta resultatet från denna studie bör inte direkt överföras 
till andra marknader men det marknadseffektivitetsmönster vi finner är analogt med 
AMH och med stöd av tidigare forskning, där AMH applicerats på andra marknader, är 
det sannolikt att marknader med liknande struktur som den svenska karaktäriserats av 
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adaptiv effektivitet. Ett troligt resonemang, utifrån studiens resultat, är att adaptivitetens 
generella mönster är mer generaliserbar än det sätt ineffektiviteter inkorporeras inom 
marknaden, vilket troligen är mer beroende av strukturer i miljön och sammansättning 
av ekologi på en specifik marknad. Vad denna studie dock påvisar, vilket utöver 
generellt mönster kan överföras, är just att marknadseffektivitet inkorporeras på olika 
sätt inom olika sektorer. Detta fenomen är en utgångspunkt att beakta både vid fortsatta 
studier som vid investeringsstrategier på andra marknader. 

8.3	  RELIABILITET	  

En replika av studien är fullt möjlig med hänsyn till metodologi och access till data. 
Nasdaq OMX är öppen för alla och vem som helst kan ladda ned filer med 
stängningskurserna för den aktuella undersökningsperioden. De statistikor som används 
är erkända inom forskningsdiskursen och finns att utföra i de flesta statistikprogram. 
Vid användning av AR(2) och Runs Test har vi omvandlat nivådata till logavkastning 
medan VR kräver logpris. Sannolikheten för datafel till följd av manuell behandling är 
därmed väldigt låg då den tidigare nämnda korrigeringen gjordes via kortkommandon i 
Excel varpå programmet själv beräknar de nya värdena. För att stärka studiens 
trovärdighet i databehandling, statistiska metoder och tolkning av resultat har Priyantha 
Wijayatunga, Lektor i statistik vid Umeå Universitet, agerat sakkunnig och 
hjälphandledare genom hela undersökningsprocessen.  

8.4	  ÖVERGRIPANDE	  KRITIK	  
Under genomförandet av denna studie har vi tvingats göra vissa avgränsningar och val 
för att säkerställa att studiens omfattning speglar de förutsättningar som angivits. Några 
av de valen kan ha påverkat studiens validitet delvis negativt och hade således inte 
gjorts under andra omständigheter. Valet att undersöka fem av tio sektorer innebär att 
viss del av den svenska marknaden inte berörs i den fördjupade undersökningen av 
sektorers effektivitetsmönster och samvariation. Vi har dock försökt att korrigera för det 
valet i största möjliga mån genom att välja de sektorerna med störst inverkan på det 
svenska marknadsindexet OMXS All Share, utifrån marknadskapitalisering (Appendix 
A). Vi har också uppnått valida resultat utifrån problemformulering, syfte och 
perspektiv då vi funnit att den svenska marknaden karaktäriseras av adaptiv effektivitet 
enligt AMH. De sektorer som inte undersökts hade således inte kunnat påverka 
resultatet på annat sätt än att ytterligare fastslå den svenska marknadens adaptiva 
beteende.  

Ett annat val vi gjort är att dela in undersökningsperioden i kalenderår. Beroende på 
längden och start- och slutdatum av subsampel kan olika empiriska resultat genereras 
utifrån vår metodologi för delsyfte 1 och 2. Önskvärt hade därför varit att utifrån rolling 
window-statistikor generera p-värden som visar exakt när ett index växlar mellan 
effektivitet och ineffektivitet likt den metodologi som används i delsyfte 3. De 
statistikor vi använt har dock inte tillåtit detta då Runs Test inte kan producera rolling 
window p-värden. Ett annat alternativ hade varit att slumpmässigt generera ett datum 
som brytpunkt mellan respektive subsampel. I syfte att få så lång undersökningsperiod, 
med maximalt antal mätpunkter, som möjligt valde vi ändå 2000-01-01 som startdatum 
då datamaterialet endast sträckte sig så långt tillbaka i tiden med anledning av den nya 
sektorindelningen på OMXS. 
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APPENDIX	  A	  –	  SEKTORVIKTER	  OMX	  STOCKHOLM	  
År Financials Industrials Health C. Consumer Technology  Totalt 

2000 25,03% 15,88% 8,99% 6,22% 30,03% 86,16%  

2001 24,99% 17,52% 10,69% 10,18% 20,21% 83,59% 

2002 26,58% 21,86% 10,78% 12,76% 8,43% 80,41% 

2003 27,17% 21,46% 8,38% 11,24% 11,77% 80,03% 

2004 28,46% 21,66% 6,32% 11,49% 15,11% 83,04% 

2005 27,56% 23,82% 7,18% 10,65% 15,59% 84,79% 

2006 27,53% 25,80% 5,55% 11,26% 12,68% 82,82% 

2007 27,28% 28,87% 4,42% 12,38% 7,90% 80,84% 

2008 24,75% 26,64% 6,20% 13,54% 9,79% 80,91% 

2009 27,74% 26,75% 5,47% 14,22% 7,57% 81,74% 

2010 25,88% 32,32% 4,68% 13,29% 7,20% 83,37% 

2011 25,13% 28,17% 5,00% 13,75% 8,80% 80,85% 

2012 27,99% 30,45% 4,77% 10,49% 6,38% 80,09% 

2013 31,72% 27,94% 4,49% 11,67% 6,32% 82,14% 
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APPENDIX	  B	  –	  AIKAIKE	  INFORMATION	  CRITERION	  
Prisserie AIC 1 AIC 2 

OMXS All Share -25.494,03 -25.494,59 

OMXS Financials -24.575,94 -24.577,72  

OMXS Industrials -24.863,77 -24.861,91 

OMXS Health Care -26.296,33 -26.297,07  

OMXS Consumer Services -24.695,78 -24.705,28  

OMXS Technology -21.215,48 -21.215,49  
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