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Jakten på Alfa   Abstract 

 

Through a quantitative study of the Swedish stock exchange, the authors intend to answer the 
following question: How can an investor use historical information to earn higher return than 

what is predicted by CAPM? The purpose is to test the weak form of information efficiency 
and to examine whether historical performance provides information about the future. 
Abnormal return, measured as deviation from CAPM is named alpha value, and variance 
analysis has been used to statistically ensure those deviations. Although all the stocks seem to 
have alpha values, only some of them are statistically ensured over longer periods such as one 
year. Since the future does not depend on historical information, something more affects the 
value of the stocks. Therefore, the conclusion is that the Swedish stock exchange is efficient 
at the semi strong level.  
 
 



Jakten på Alfa   Sammanfattning 

 

Genom en kvantitativ studie av 60 aktier på Stockholmsbörsen har följande fråga besvarats. 
Hur kan en investerare utnyttja historisk information för att nå riskjusterad överavkastning? 
En teknisk analys för att testa den svaga formen av informationseffektivitet genomfördes. 
Aktiernas faktiska avkastning jämfördes med den förväntade enligt CAPM, och de alfavärden 
som observerades testades genom variansanalys. Resultaten från studien visade att de 
undersöka aktierna har alfavärden som är signifikant skilda från noll, när endast skillnaden 
studerades. Sett till längre perioder, såsom tre och tolv månader, tenderar dock de 
genomsnittliga alfavärdena att jämnas ut, varför endast ett fåtal har kunnat säkerställas 
statistiskt. Slutsatsen blir därför att den svenska aktiemarknaden åtminstone är halvstarkt 
effektiv, då historien inte innehåller information om framtida prestation.  
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1. INLEDNING 

 
I det inledande kapitlet diskuteras valet av ämne, vilket mynnar ut i studiens 

problemformulering. Vidare redogörs för studiens syfte samt dess avgränsningar. Efter det 

följer en beskrivning av vilken målgrupp studien främst riktar sig till och som stöd för läsaren 

innehåller det inledande kapitlet även definitioner som är vitala för förståelsen av studien. 

 

1.1 Problembakgrund 

 
Den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna (Askåker, 2008) har gjort deras 
utveckling högaktuell och den hårda bevakningen av aktiemarknaden i medierna har medfört 
att ämnet belysts än mer. Vidare har utbudet av placeringsalternativ ökat under de senaste 
åren och med det investerarnas valmöjligheter att aktivt placera sina tillgångar. Alternativen 
och aktörerna har blivit fler och därmed har målgruppen för ämnet växt.  
 
Dagens aktiemarknad kännetecknas av stora fluktuationer där den senaste tidens trend varit 
negativ. Den volatila marknaden har medfört att antalet aktieavslut per dag ökat och nu ligger 
på historiskt höga nivåer (Askåker, 2008). Utvecklingen är en naturlig följd av den senaste 
tidens oro, speciellt på finansmarknaderna i USA (Åkesson, 2008). Mot denna bakgrund är 
det relevant ur investerarsynpunkt att vara medveten om såväl genomförda som potentiella 
investeringars exponering för fluktuationer i marknaden. Samtidigt som olika placeringar ger 
olika avkastning, skiljer de sig också åt vad gäller risknivån. För en investerare gäller det 
därmed att vara välinformerad och påläst för att öka sina chanser att lyckas.  
 
Ett vedertaget uttryck som ofta används inom finansvärlden är ”the trend is your friend”. 
Munkhammar (2008) menar att om en trend finns kan en investerare väga in den i sitt beslut, 
då den implicerar att en tillgångs avkastning enligt ett tydligt och observerbart mönster går i 
en viss riktning. I artikeln lyfter Munkhammar fram en rapport från den internationella 
banken ABN Amro. Den visar att en investerare som köpt aktier i de bolag på Londonbörsen 
som givit den högsta avkastningen de senaste tolv månaderna, kommer att nå en högre 
avkastning i framtiden än jämförbart index. Det tyder på att en analys av aktiers historiska 
utveckling kan påvisa såväl slumpmässiga variationer som trender, och eventuellt peka ut hur 
utvecklingen kommer att bli i framtiden.  
 
Fenomenet med aktier som fortsätter att ge riskjusterad överavkastning under flera på 
varandra följande perioder observerades av Jegadeesh och Titman (1993). Undersökningen 
visade att aktier som presterat bra respektive dåligt historiskt tenderade att fortsätta i samma 
riktning under de följande tre till tolv månaderna, och effekten gavs namnet Momentum 
(Bodie, Kane & Marcus, 2005).  
 
Som komplement till uttrycket ovan finns det en oskriven regel inom finansiell teori, som 
studerats och empiriskt observerats (Rouzbehani, 2006). Regeln säger att aktier i genomsnitt 
tenderar att ha en positiv utveckling över tiden, om bara placeringsperioden är lång nog. Att 
uttala sig säkert om utvecklingen över kortare perioder är det dock inte många som vågat sig 
på, vilket är en följd av de stora fluktuationer som sådana tidsspann kännetecknas av.  
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För aktiva investerare handlar vardagen i stort om att hitta placeringar vars riskjusterade 
avkastning överstiger marknadens förväntningar. I det kontinuerliga sökandet efter 
hjälpmedel för att finna genvägar till de stora klippen är det viktigt med uppföljning av de 
modeller som finns, och kanske modifieringar av dem. I den mån modellerna är användbara 
bör de dock utnyttjas, varför studien har för avsikt att undersöka om tydliga trender och 
mönster för aktiers utveckling över tiden kan urskiljas.  
 

1.2 Problemdiskussion 

 
Kapitalförvaltningen på Andra AP-fonden arbetar delvis med aktiv placering; ”Att skickligt 
utnyttja mer eller mindre temporära felprissättningar på de finansiella marknaderna skapar en 
aktiv avkastning” (ap2.se, 080205). Av uttalandet framgår att aktiva investerare, såväl 
privatpersoner som institutionella, kan hitta tillgångar som ger en riskjusterad överavkastning 
i relation till respektive jämförelseindex. Benämningen för sådana riskjusterade avvikelser 
från en förväntad avkastning på marknaden är alfavärde (Jensen, 1968). Ett sätt att hitta 
alfavärden är att använda sig av Capital Asset Pricing Model, CAPM (Sharpe, 1964; Lintner, 
1965). Teorin visar sambandet mellan aktiers avkastning och risk, där avkastningen är en 
positiv funktion av placeringens risk. 
 
En annan teori om aktiemarknaden handlar om hur aktiers avkastning tenderar att variera 
slumpmässigt över tiden. Bodie m.fl. (2005) tar upp fenomenet; ”stock prices should follow a 
random walk, that is, that price changes should be random and unpredictable” (s. 371). Enligt 
tesen kan en placerings utfall inte förutses, då en investerare inte kan styra över slumpmässiga 
faktorer.  
 
Effektiviteten på aktiemarknaden beror av tillgången på information (Bodie m.fl., 2005). Det 
är det grundläggande påståendet för den Effektiva Marknadshypotsen, EMH. Ett effektivt 
informationsflöde är en viktig variabel för hur aktiepriser utvecklas. Hypotesen graderar 
marknaden i tre nivåer beroende på dess tillgång på information; svagt, halvstarkt eller starkt 
effektiv. Claesson (1987) menar att den svenska aktiemarknaden faller inom ramen för den 
halvstarka kategorin, vilket innebär att det finns information på marknaden som inte är 
inprisad i aktiepriserna1. Det ger en ingång till att hitta såväl negativa som positiva alfavärden.  
 
Ovanstående tre teorier ger olika ingångar till den här studien. Den förstnämnda säger att en 
investerare genom att observera förutsättningarna på marknaden kan räkna fram en förväntad 
avkastning, medan den andra säger att de slumpmässiga faktorerna är av sådan karaktär att de 
försvårar prognoser om framtida avkastningar. Den tredje teorin visar hur prissättning av 
aktier varierar med informationsflödet på marknaden. Då den svenska marknaden inte är 
fullständigt effektiv (Claesson, 1987) uppstår möjligheter att hitta aktier som är felaktigt 
prissatta. I studien avses därför att testa huruvida den svaga formen av informations-
effektivitet2 håller på den svenska aktiemarknaden. Den kommer att testas genom en teknisk 
analys3 av Stockholmsbörsen.  
 
En riskavert investerare ogillar per definition risk (Bodie m.fl., 2005) och kommer därför att 
placera sina tillgångar passivt i indexfonder eller i aktier som avspeglar index.  

                                                
1 För att en marknad skall klassificeras som starkt effektiv måste all tillgänglig information vara prissatt i 
aktiekursen, dvs. historisk, publik och insiderinformation. 
2 Endast historisk information reflekterar aktiepriserna. 
3 Att med hjälp av historisk information förutsäga framtiden. 
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Därmed kommer denne aldrig få en sämre eller bättre avkastning än det underliggande 
indexet. Det innebär att den som vill erhålla en bättre avkastning än den passiva placeraren 
måste göra aktiva val, och därmed utsätta sig för en större risk, för att de placeringar denne 
gör skall ge en högre riskjusterad avkastning.  
 
Då det teoretiskt förhåller sig på det här viset, ämnar författarna undersöka om det genom 
aktiv placering är möjligt att få en bättre avkastning än den passiva placeraren genom att 
placera i aktier som historisk haft en högre avkastning i förhållande till dess risk.  
 
Ett tänkbart tillvägagångssätt för en investerare som syftar till att hitta felprissatta aktier är att 
utgå från CAPM och se om den verkliga avkastningen avviker från vad som förväntas av 
modellen. Detta är jakten på alfa, och Elton, Gruber och Blake (1996) visar i sin studie om 
fonder att det finns ett samband mellan historisk prestation och framtida avkastning. De 
menar att en aktiv placering i en tillgång som uppvisat ett alfavärde medför riskjusterad 
överavkastning i nästa period. En liknande studie av den svenska aktiemarknaden saknas, 
varför den här studien blir än mer intressant.   
 

1.3 Problemformulering 

 
I undersökningen kommer det att studeras huruvida aktier på Stockholmsbörsen som 
historiskt överpresterat i förhållande till CAPM fortsätter att ge riskjusterad överavkastning in 
i framtiden. Mot problembakgrunden och resonemanget kring det valda ämnet blir problem-
formuleringen som följer. 
 

Hur kan en investerare utnyttja historisk information för att nå riskjusterad överavkastning? 

 

1.4 Syfte 

 
Syftet med studien är att testa den svaga formen av informationseffektivitet genom att studera 
historisk data på den svenska aktiemarknaden. Avsikten är att förklara hur historiska 
prestationer möjliggör utsagor om framtiden. Genom en betydande kvantitativ undersökning 
studeras huruvida det är möjligt att uppnå riskjusterad överavkastning genom aktiv placering i 
de aktier som avviker från CAPM, vilket innebär att de har ett alfavärde.  
 

1.5 Ämnesmässiga avgränsningar 

 
De studerade aktierna är noterade på Stockholmsbörsen och därmed listade på Small, Mid 
eller Large Cap. Studien omfattas av de tre största branscherna4, vilka är Finans och fastighet, 
Informationsteknik samt Industrivaror och tjänster. Antalet aktier som ligger till grund för 
studien är 60 stycken, där 20 slumpmässigt valts ut från respektive bransch.  
 
Den ursprungliga enfaktorsmodellen av CAPM, såsom den utvecklades av Sharpe (1964) och 
Lintner (1965), ligger till grund för beräkning av förväntad avkastning. Fama och French 
(2004) menar att den modellen har ett stort tillämpningsområde, vilket motiverar valet. 
 

                                                
4 Med hänsyn till antalet noterade bolag för tidpunkten 2007-12-31. 
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1.6 Målgrupp 

 
Studien vänder sig främst till investerare med intresse i att göra aktiva placeringar. Genom att 
studera om aktier under den senaste åttaårsperioden givit en riskjusterad överavkastning syftar 
studien till att bredda den aktive investerarens underlag för framtida placeringar. 
  

1.7 Definitioner 

 
Aktiv placering: En investerare som placerar i ett eller flera investeringsobjekt för att försöka 
uppnå en högre riskjusterad avkastning än vad som förväntas av marknaden. 
 

Capital Asset Pricing Model (CAPM): En prissättningsmodell som beräknar jämviktspriser 
på marknaden för riskfyllda tillgångar. Modellen sätter den förväntade avkastningen för en 
tillgång i relation till dess systematiska risk, mätt som beta. (Bodie m.fl., 2005) 
 
Effektiva Marknadshypotesen (EMH): Hypotesen utgår från att de finansiella marknaderna 
är informationseffektiva, dvs. information är den helt avgörande källan vid prissättningen av 
aktier. Enligt teorin kan marknaden vara antingen svagt, halvstarkt eller starkt effektiv.  
 
Historisk information: I studien består historisk information enbart av historiska aktiekurser. 
 
Jensen’s Alpha (Alfavärde): Skillnaden mellan faktisk avkastning och den förväntade 
avkastningen enligt CAPM (Jensen, 1968).  
 
Momentumeffekt: En effekt som innebär att en akties prestation för en period fortsätter i 
samma riktning under nästkommande period (Bodie m.fl., 2005). 
 
Riskjusterad överavkastning: Den del av avkastningen som överstiger vad som motiveras av 
den tagna risken, i studien synonymt med alfavärde.  
 
Svag informationseffektivitet: En aktiemarknad där endast historisk information reflekterar 
aktiens kurs.  
 
Teknisk analys: Att med hjälp av historisk information förutsäga framtiden. 
 

En ordlista återfinns som bilaga ett.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Kapitel två innefattar de teorier som är vitala för undersökningen. I kapitlet redogörs för den 

moderna portföljvalsteorins ursprung och den Effektiva Marknadshypotesen, EMH. Vidare 

skildras förhållandet mellan risk och avkastning och Capital Asset Pricing Model, CAPM, 

beskrivs. Slutligen beskrivs bakgrunden till de hypoteser som formulerats om den svenska 

aktiemarknaden, vilka ligger till grund för empirin och analysen. 

 

2.1 Modern portföljvalsteori 

 
Grunden för portföljvalsteorin lades av Markowitz (1952) i mitten av förra seklet. I sin artikel 
resonerar sig denne fram till hur en investerare agerar vid sammansättningen av en portfölj 
med riskfyllda tillgångar. Markowitz tankar och teorier har idag ett stort tillämpningsområde, 
främst inom området finansiell ekonomi (Vinell & De Ridder, 1995). 
 
”Return is a desirable thing and variance of return an undesirable thing” (Markowitz, 1952, s. 
77). Synsättet utgör hela fundamentet för portföljvalsteorin, och ligger till grund för teorin om 
expected returns – variance of returns, EV-regeln. Den logiska andemeningen bakom 
antagandet är att investerare alltid önskar få så stor avkastning som möjligt till en given 
risknivå, alternativt lägsta möjliga risk för önskad avkastningsnivå. Att investerare har sådana 
preferenser är grundläggande för förståelsen av portföljvalsteorin och hur dess modeller 
fungerar.  
 
Teorin sätter tillgångens förväntade avkastning i relation till dess varians, dvs. dess avvikelse 
från sitt medelvärde. När alla investerare har tillgång till samma information och agerar 
rationellt utifrån EV-regeln kommer marknadsportföljen att vara effektiv. Det innebär att det 
bara är investerarnas egna preferenser och riskattityder som avgör hur de väljer att investera. 
 

2.2 Marknadseffektivitet 

 

2.2.1 Den Effektiva Marknadshypotesen 

 
Informationseffektivitet på de finansiella marknaderna studeras med utgångspunkt i den 
Effektiva Marknadshypotesen, EMH (Elton & Gruber, 1995). Utgångspunkten för en effektiv 
marknad är att all tillgänglig information finns inprisad i tillgångarna (Fama & MacBeth, 
1973). Eftersom värdepapper bara har två dimensioner, risk och avkastning, vilka styr deras 
värdering, menar Vinell och De Ridder (1995) att värdepappersmarknaderna har alla 
möjligheter att vara effektiva ur informationssynpunkt. A. Kane5 menar däremot att “Market 
efficiency is an impossibility” (personlig kommunikation, 27 februari, 2008) och åsikterna 
delas av Grossman och Stiglitz (Claesson, 1987). Kane menar att effektivitet kan mätas 
utifrån att se hur fondförvaltare presterar i förhållande till ett jämförbart index. Innebörden är 
att det är sällsynt att enskilda fondförvaltare slår jämförbart index under flera på varandra 
följande perioder. Om det finns tillräckligt stora avvikelser, som öppnar för investerare att nå 
riskjusterad överavkastning, indikerar det att marknaden är ineffektiv (Claesson, 1987).  

                                                
5 Professor i finansiell ekonomi vid University of California i San Diego, USA. 
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Vidare menar Claesson (1987) att det är samhällsekonomiskt önskvärt att aktiemarknaden 
karaktäriseras av hög effektivitet, ty om investerare möter aktier som är felaktigt värderade 
kommer handeln att minska till följd av investerarnas oro för att betala för mycket för en 
tillgång. Muendler (2007) menar att tillgången på information är en av de avgörande 
faktorerna för prissättningen av tillgångar. Ett rikt informationsflöde och direkt justering av 
tillgångspriserna är dock inte önskvärt ur alla aspekter; 
 
  There may be a majority of investors who would prefer that there were less information in the market 
 because information diminishes the excess return of a risky asset. (Muendler, 2007, s. 479) 
 
De alfamöjligheter som kan tänkas existera försvinner snabbt med ett ökat informationsflöde 
på marknaden (Muendler, 2007). Om investerare har tillgång till all information, även 
insiderinformation, finns det teoretiskt ingen information som inte finns inprisad i 
aktievärderingen. Det försvårar för placerare i jakten på riskjusterade överavkastningar (Bodie 
m.fl., 2005), men betyder inte att det är omöjligt att hitta sådana, eftersom en slumpfaktor 
fortfarande finns med och tillfälligt skapar vinnare och förlorare (Vinell & De Ridder, 1995). 
Sådana slumpfaktorer har empiriskt observerats och fått benämningen Random Walk. Teorin 
säger att historiska prestationer ej säger något om framtiden, då avkastningsmönstren är av 
slumpmässig karaktär (Bodie m.fl., 2005).  
 
Beroende av tillgången på information kategoriseras marknaden i tre grader av 
informationseffektivitet. Med en marknad som är svagt effektiv avses att endast historisk 
information påverkar tillgångens värdering. Momentumeffekten (Jegadeesh & Titman, 1993) 
innebär att aktier som historiskt presterat i en viss riktning fortsätter att göra det under 
nästkommande period, varför marknaden är att betrakta som svagt effektiv (Bodie m.fl., 
2005) 
 
Om tillgångarna även avspeglar all offentlig information, som årsredovisningar och 
kvartalsrapporter, benämns marknaden som halvstarkt effektiv. Den tredje graden av 
marknadseffektivitet, den starkt effektiva, bygger på att även all insiderinformation finns 
inprisad i tillgångarna (Fama & MacBeth, 1973). Det är därmed meningslöst att leta efter 
information på en starkt effektiv marknad eftersom all sådan redan finns inbakad i priserna 
(Vinell & De Ridder, 1995).  
 
Vad gäller den svenska aktiemarknaden menar A. De Ridder6 (personlig kommunikation, 2 
mars, 2008) att det är svårt att generalisera hur effektiv den är. De Ridder menar nämligen att 
det finns ett flertal faktorer som bör beaktas för att kunna dra slutsatser om 
informationseffektiviteten, som nyemissioner och splits. Enligt empiriska studier av Claesson 
(1987) är den svenska aktiemarknaden väldigt nära fullständigt effektiv. Claesson betonar 
dock att de undersökningar som genomförts inte är tillräckliga för att fastställa resultatet, 
varför slutsatsen blev att den svenska aktiemarknaden åtminstone är halvstarkt effektiv.  
 

2.2.2 Anomalier 

 
En anomali beskriver ett tillstånd som avviker från det förväntade eller normala på ett 
regelbundet sätt (Bodie m.fl., 2005), vilket innebär att informationseffektiviteten inte är 
tillfredsställande.  

                                                
6 Författare och högskolelektor i företagsekonomi vid Högskolan på Gotland. 
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Kontentan av den halvstarka graden av informationseffektivitet, är att anomalier inte är 
möjliga, då historisk information inte kan förutspå framtida aktiepriser och därmed 
möjliggöra för en investerare att nå överavkastning med sina investeringar. Anomalier har en 
vital betydelse för EMH (Claesson, 1987). Om orsakerna till anomalierna är oklara bör de 
betraktas som indikationer på att marknaden inte fungerar optimalt utifrån 
informationssynpunkt. 
 

2.3 Risk 

 
Risk förknippas ofta med osäkerhet, vilket är felaktigt då begreppen berör vitt skilda fenomen. 
Osäkerhet innebär att de möjliga utfallen inte kan förutses, medan risk beror på sannolikheten 
för att något skall hända (Körner & Wahlgren, 2000). Risk går således att beräkna, varför den 
kan observeras och därmed vägas in i beslut.  
 

2.3.1 Systematisk och osystematisk risk 

 
Investeringar i riskfyllda tillgångar karaktäriseras av att placeraren utsätts för två typer av 
risk. Den ena delen utgörs av den systematiska risken, vilken också benämns marknadsrisk. 
Vidare finns det också en osystematisk del, ibland kallad unik risk, vars storlek beror på 
antalet tillgångar (Bodie m.fl., 2005). Summan av den systematiska och osystematiska risken 
utgör investeringens totala risk.  
 
Markowitz (1952) upptäckte att alla tillgångar inte är perfekt korrelerade med varandra, varför 
möjligheten till minskad risk genom diversifiering är möjlig. Den risk som återstår efter total 
diversifiering är den systematiska risken, vilken utgörs av beta7 (β) och definieras som 
investeringens samvariation med marknaden (Vinell & De Ridder, 1995).  
 
Den osystematiska risken består av den unika risk som varje enskild investering medför 
(Beckman m.fl., 2008). Vid en enskild investering i en aktie benämns den osystematiska 
risken också företagsspecifik risk. Den osystematiska risken kan till skillnad från den 
systematiska risken elimineras genom diversifiering (Hull, 2006), vilket innebär att en 
investerare med en väldiversifierad portfölj enbart är exponerad mot den systematiska risken, 
vilket figur 2.1 illustrerar. 
 

  
 Figur 2.1. Effekten av diversifiering på den totala risken  
 (Bodie m.fl., 2005, s. 325). 

                                                
7 βi = COVi,m / σ

2
m (De Ridder, 2003). 

  

Total risk 

 

   Systematisk risk 

 

   Osystematisk risk 

           Antal aktier 
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Vidare menar Beckman m.fl. (2008) att den totala risken generellt minskar för varje 
ytterligare placering som investeraren gör, och att 15-20 aktier, placerade i olika branscher, är 
tillräckligt för att diversifiera bort den osystematiska risken.  
 

2.3.2 Riskbeteende  

 
En investerare kan enligt Bodie m.fl. (2005) kategoriseras som riskavert, riskneutral eller 
riskälskare. Beroende på investerarens inställning till risk kommer denne att välja olika 
kombinationer av det riskfria alternativet och marknadsportföljen (Sharpe, 1964) och därmed 
placera aktivt eller passivt i olika stor utsträckning.  
 
Enligt Barker (2001) är de flesta investerare riskaverta, vilket innebär att de föredrar en 
garanterad avkastning framför en osäker sådan. Det får till följd att riskfyllda tillgångar har en 
högre avkastning, vilket också CAPM stipulerar. Bodie m.fl. (2005) menar också att en 
riskavert investerare kräver avkastning i proportion till den risk som är tagen.  
 
En riskneutral investerare tar ingen hänsyn till risk när denne placerar, vilket innebär att 
endast den förväntade avkastningen ligger till grund för hur tillgången väljs. Den tredje 
kategorin av investerare är riskälskare, vilka per definition gillar risk. Sådana investerare 
tycker om att spekulera i marknadens utveckling (Claesson, 1987). 
 

2.4 Avkastning 
 

2.4.1 Den riskfria räntan och riskpremien 

 
Avkastningen för en tillgång bestäms av två delar, en tidsfaktor och en riskfaktor (Sharpe, 
1964). Den del av avkastningen som avspeglas i tiden är den riskfria delen, vilken benämns 
placeringens alternativkostnad (Sharpe, 1964). En investerare kan alltid få denna om han eller 
hon väljer att placera i en statsskuldväxel, vilken är en säker tillgång. Innebörden av 
alternativkostnaden är att pengar idag är värt mer än pengar imorgon, vilket investeraren 
måste kompenseras för (De Ridder, 2003).  
  
Den andra delen av avkastningen hänförs till den risk investeraren tar och beror på hur volatil 
tillgången är (Sharpe, 1964). Den bestäms av en riskpremie som avser den extra avkastning 
som en investerare får då dennes risk ökar. En studie från Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
(pwc.com/se, 080302) som undersökt vilka förväntningar de större aktörerna på de finansiella 
marknaderna har på riskpremien, visar att riskpremien på den svenska aktiemarknaden legat 
på en stabil nivå runt fyra procent sett till det senaste årtiondet. I februari 2007 var 
förväntningarna på riskpremien 4,3 procent, vilket var något lägre än året innan (4,5 %).  
 

2.4.2 Placeringsstrategi 

 
En investerare som agerar på aktiemarknaden kan antingen placera aktivt eller passivt (Bodie 
m.fl., 2005). När en investerare placerar aktivt innebär det att denne investerar i ett fåtal 
investeringsobjekt för att försöka uppnå en högre riskjusterad avkastning än vad som 
förväntas av marknaden.  
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Det innebär samtidigt att investeraren är exponerad mot både den systematiska och 
osystematiska risken. Pollock (2007) menar att den största delen av det samlade kapitalet 
investeras aktivt.  
 
En typ av aktiv strategi är aktieblankning (Beckman m.fl., 2008). Innebörden av 
aktieblankning är att investeraren lånar aktier som denne säljer i tron om att värdet på dem 
skall gå ner. Om investeraren lyckas köpa tillbaka aktierna till en lägre kurs än vad denne 
sålde dem för, uppstår en vinst. 
 
Den passiva investeraren placerar istället på ett sådant sätt att dennes placeringar motsvarar 
ett index (De Ridder, 2003). Därmed är den passiva investeraren enbart exponerad mot den 
systematiska risken och kan därmed varken få en bättre eller sämre avkastning än jämförbart 
index. 
 

2.5 Capital Asset Pricing Model 

 

2.5.1 Bakgrund och tillämpningsområde 

 
Capital Asset Pricing Model, CAPM, är en av portföljvalsteorins mest använda modeller för 
prissättning av riskfyllda tillgångar (Fama & French, 2004). Den ursprungliga modellen 
utvecklades av Sharpe (1964), men liknande modeller har också presenterats av bland andra 
Lintner (1965). Modellerna har utvecklats fristående från varandra och bygger i stora drag på 
de teorier som Markowitz (1952) utvecklade tio år tidigare, nämligen sambandet mellan 
avkastning och risk. En betydande skillnad är dock synen på risk. Markowitz såg till den 
totala risken, medan synsättet i den ursprungliga CAPM istället är att det enbart är 
riskexponeringen mot marknaden, dvs. den systematiska risken, som förklarar tillgångens 
värdering (Sharpe, 1964).  
 
Modellen används huvudsakligen i syfte att prediktera en väldiversifierad portföljs avkastning 
i förhållande till en estimerad marknadsportfölj (Arugaslan, Edwards & Samant, 2008). Ett 
annat användningsområde är som hjälpmedel vid beräkning av kalkylräntor vid 
företagsvärdering (Brealey, Myers & Allen, 2006). 
 
Elton m.fl. (1996) påvisade att framtida prestationer kan förutsägas genom studier av historisk 
information. De fonder som historiskt uppvisat högst riskjusterad överavkastning valdes ut 
och resultatet indikerade att de utvalda fonderna fortsatte att ge riskjusterad överavkastning i 
den kommande perioden. Sambandet påvisades på såväl kort (ett år) som lång sikt (tre år).  
 

2.5.2 Modellen 

 
I studien av Markowitz (1952) visas relationen mellan förväntad avkastning och total risk, 
mätt som varians. Markowitz menar att investerare kompenseras för den totala risk som de 
utsätts för, varför varians eller standardavvikelse är relevanta riskmått. Det linjära sambandet 
mellan förväntad avkastning och total risk kallas för Capital Market Line, CML (Sharpe, 
1964) och visas nedan.  
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 Figur 2.2. Capital Market Line, CML (Sharpe, 1964). 
 
Modellen bygger på ett flertal antaganden, vilka Bodie m.fl. (2005) redogör för. De är att 
investerare agerar rationellt, har homogena förväntningar, placerar över en given tidsperiod 
och är befriade från skatter och andra transaktionskostnader. Vidare antas investeraren vara 
pristagare på en marknad där endast finansiella tillgångar omsätts. Ytterligare ett antagande är 
att investeraren har obegränsade möjligheter att låna in och låna ut till samma riskfria ränta. 
Sammantaget medför antagandena att den effektiva fronten8 blir en rät linje som 
sammanfaller med CML (Vinell & De Ridder, 1995; Fama & French, 2004).  
 
Eftersom det hela tiden sker en prisjustering på marknaden efter utbud och efterfrågan 
kommer tillgångarnas priser konvergera med CML (Bodie m.fl., 2005). Samtliga 
kombinationer av den riskfria tillgången och marknadsportföljen ger maximal riskjusterad 
avkastning (Vinell & De Ridder, 1995) och är således effektiva, samtidigt som de är möjliga 
för en investerare (Sharpe, 1964). Avgörande för var på linjen en investerare kommer att ligga 
är dennes preferenser.  
 
CML är endast tillämpbar för effektiva portföljer (Galagedera, 2007), och säger inget om 
enskilda aktiers avkastning. För portföljer och aktier som inte är effektiva, utan på något sätt 
avviker från det estimerade värdet blir det mer intressant att relatera den förväntade 
avkastningen till andra riskmått. Mot denna bakgrund utvecklades teorierna kring CAPM av 
Sharpe (1964) och Lintner (1965).  
 
Det som är relevant är den riskfyllda tillgångens bidrag till portföljens totala risk (Sharpe, 
1964). Den benämns systematisk risk eller marknadsrisk och beror av makroekonomiska 
faktorer som inte kan kopplas till någon specifik tillgång. Under förutsättning att den enskilde 
investeraren diversifierar kommer inte den osystematiska risken vara relevant (Sharpe, 1964; 
Bernhardsson, 2005). Galagedera (2007) påpekar att det enbart är den systematiska risken 
som prissätts om den ursprungliga CAPM-ansatsen håller.  
 
Beteckningen för den systematiska risken, vilken är den del av den totala risken som förklaras 
i CAPM, är beta (β). Denna definieras som tillgångens bidrag till portföljens risk, dvs. hur 
stark samvariation som finns mellan tillgången och marknaden som helhet (Bodie m.fl., 
2005). Om en aktie har ett betavärde på två betyder det att den reagerar dubbelt så kraftigt 
som marknaden som helhet (De Ridder, 2003). Ett värde på noll indikerar att tillgången är helt 
skyddad från förändringar på marknaden varför tillgångar med betavärdet noll per definition 
är riskfria. Marknadsportföljen har ett betavärde på ett, ty dess relation till sig själv är alltid 
ett. 

                                                
8 Utgörs av samtliga tillgångar som ger högst förväntad avkastning till given risknivå (De Ridder, 2003). 

   CML 

      σm                   Total risk, σ 

 

  E(rm) 

   rf 

Förväntad avkastning, E(r) 
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Enligt CAPM beror den förväntade avkastningen dels på den riskfria avkastningen, dvs. det 
faktum att pengar har ett tidsvärde och dels på aktiens betavärde multiplicerat med 
marknadens pris på risk, dvs. riskpremien. Formeln för CAPM ser ut som nedan (Fama & 
French, 2004). 
 

E(ri) = rf + βi [E(rm) – rf] 

 

Där E(ri) är den förväntade avkastningen för tillgång i, rf den riskfria räntan och βi [E(rm) – rf] 
tillgångens riskpremie. Sambandet illustreras av Security Market Line, SML, vilken visar 
CAPM-sambandet grafiskt.  
 

   
 Figur 2.3. Security Market Line, SML (Sharpe, 1964). 
 
“The expected return on any asset, whether it is efficient or not, can be determined from this 
relationship” (Elton & Gruber, 1995, s. 301). Eftersom SML används för alla typer av 
tillgångar, oberoende av hur effektiva de är, menar Galagedera (2007) att sambandet är en bra 
grund för analys av huruvida en tillgång är rätt prissatt eller ej.  
 

En teori som i sina fundament bygger på CAPM utvecklades av Jensen (1968) i syfte att 
urskilja avvikelser mellan faktisk avkastning och estimerad avkastning enligt CAPM. Sådana 
avvikelser benämns Jensen’s Alpha. Arugaslan m.fl. (2008) och De Ridder (2003) ger de 
beräkningsmässiga grunderna för Jensen’s Alpha. 
 

αi = ri – [rf + βi * E(rm – rf)] 

 

Där αi är alfavärdet för tillgång i, vilket är skillnaden mellan den faktiska avkastningen, ri, 
observerad på aktiemarknaden, och den förväntade avkastningen enligt CAPM, [rf + βi * E(rm 
– rf)]. Avvikelsen kan vara av såväl positiv som negativ karaktär och benämns med sitt 
matematiska tecken (+/-) följt av avvikelsen. ”Excess return beyond that attributable to the 
market-risk factor would be referred to as alpha” (Pollock, 2007, s. 66). Uppkomsten av 
onormala avkastningar eller alfavärden illustreras nedan. 
 

   SML 

      1.0       Systematisk risk, β 

  E(rm) 

   rf 

Förväntad avkastning, E(r) 
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 Figur 2.4. Skillnaden mellan faktisk avkastning och förväntad avkastning enligt SML, benämnd alfavärde 
 (Bodie m.fl., 2005). 
 
Det fundamentala bakom Jensen’s Alpha uttrycks väl av Elton och Gruber (1995): ”two 
things that are equivalent cannot sell at different prices” (s. 299). Det är sant - alla tillgångar 
måste ligga på SML då marknaden är i jämvikt (Bodie m.fl., 2005). Om tillgångar inte ligger 
på SML kommer arbitragering9 att föra tillgångspriserna mot det estimerade (Vinell & De 
Ridder, 1995). 
 

2.5.3 Kritik mot CAPM 

 
CAPM har ett stort tillämpningsområde (Fama & French, 2004) och därmed en stor skara 
granskare. Det är därför inte konstigt att det finns meningsskiljaktigheter kring huruvida 
empiriska belägg finns för modellen eller inte. Flertalet studier, däribland Carhart (1997) och 
Fama och French (2004), som behandlar modellens antaganden, förenklingar av verkligheten 
samt dess funktion har genomförts sedan dess uppkomst och åsikterna kring dess styrkor och 
svagheter går isär. Kritiken har tagit sig uttryck i modifieringar och tillägg, men vissa forskare 
har också förkastat modellen på grund av dess svaga förklaringsgrad. 
 
Vid tester av den ursprungliga enfaktorsversionen av CAPM har Fama och MacBeth (1973) 
och Fama och French (2004) påvisat att ett linjärt positivt samband mellan beta och förväntad 
avkastning existerar, men att det är svagare än vad CAPM stipulerar. De observerade 
avkastningarna utgör en regressionslinje som är flackare än SML, vilket innebär att den 
systematiska risken mätt som beta inte är tillräcklig för att förklara tillgångens avkastning. 
Undersökningarna har mynnat ut i ett antal flerfaktorsmodeller av Carhart (1997) och Fama 
och French (2004).  
 
Utöver beta har forskarna observerat andra faktorer som har inverkan på en tillgångs 
avkastning. Sådana variabler har därför beaktats i modifieringar av CAPM. Kritiken har inte 
enbart visat sig i modifieringar, utan också mot de grundläggande antaganden som modellen 
bygger på. Fama & French (2004) menar att CAPM bygger på för många förenklingar av 
verkligheten varför hela modellen blir orealistisk vid praktisk tillämpning.  
 

                                                
9 Efterfrågeöverskottet på underprissatta aktier och utbudsöverskottet på överprissatta aktier kommer på sikt att 
pressa tillbaka aktiepriserna till jämviktsnivån. 
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Exempelvis kritiseras marknadsportföljen, då den anses vara svår att estimera, och eftersom 
modellen använder marknadens index som utgångspunkt för värdering av de enskilda aktierna 
faller modellen i trovärdighet. Antagandet om riskfri in- och utlåning har också mött kritik, 
eftersom det i praktiken inte förhåller sig på det viset (Fama & French, 2004). Slutligen menar 
Claesson (1987) att det är svårt att anpassa modellen till den verklighet som säger att 
investerare faktiskt är heterogena i sina preferenser.  
 

2.6 Hypoteser 
 
De hypoteser om den svenska aktiemarknaden som testas i empiriavsnittet bygger på 
studierna av Elton m.fl. (1996), Jegadeesh och Titman (1993) och av Kothari och Warner 
(2001).  
 
Elton m.fl. (1996) menar att det finns mycket information i historiska kurser och att ettåriga 
undersökningsintervall innehåller mer information än längre tidsperioder. Jegadeesh och 
Titman (1993) påvisade en Momentumeffekt i sin studie, där aktier fortsatte att prestera i 
samma riktning under nästkommande period. Kothari och Warner (2001) undersökte hur en 
aktie presterade under en period som följer på ett aktieköp, där de bl.a. undersökte 
prestationen under tre månader.  
 
Hypotes ett 

H0: Aktiens avkastning avviker inte från CAPM under tolvmånadersperioden. 
H1: Aktiens avkastning avviker från CAPM under tolvmånadersperioden. 
 
Hypotes två 

H0: Aktien har inget genomsnittligt alfavärde under period ett, dvs. αest = αhyp. 
H1: Aktien har ett genomsnittligt alfavärde under period ett, dvs. αest ≠ αhyp.  
 
Hypotes tre 

H0: Aktien har inget genomsnittligt alfavärde under period två, dvs. αest = αhyp. 
H1: Aktien har ett genomsnittligt alfavärde under period två, dvs. αest ≠ αhyp. 
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3. METOD 

 
I studiens tredje kapitel redogörs för de metodologiska ansatserna - hur studien har 

genomförts. Häri klargörs motiven till utgångspunkter och tillvägagångssätt samt hur de 

studerade branscherna och aktierna valts ut. En ingång till analysen av den insamlade datan 

ges och metoden och dess testers säkerhet tas upp. 

 

3.1 Utgångspunkt 

 
Att välja metod utifrån studiens syfte är logiskt korrekt, då de i angiven ordning representerar 
medel och mål med en studie. De utgångspunkter som studien bygger på motiveras således av 
det syfte som formulerades i kapitel ett.  
 

3.1.1 Kvantitativ ansats 

 
En vetenskaplig undersökning kan genomföras på två sätt, antingen genom en kvantitativ eller 
kvalitativ metod (Jacobsen, 2002). Det som är avgörande för vilket tillvägagångssätt som 
väljs för en studie beror på vad den har för avsikt att belysa. Utifrån syftet med studien, som 
grundas på historisk data och där det insamlade materialet är givet, blir det motiverat och 
högst nödvändigt att angripa problemet utifrån en kvantitativ metod.   
 
Edling & Hedström (2003) menar att studier som bygger på numeriska variabler tenderar att 
generera en säkrare grund för statistiska slutsatser. Anledningen till det anses vara att ett ökat 
antal observationer ger ett bättre underlag för att säkerställa slutsatser rent statistiskt. Andra 
empiriska undersökningar i ämnet har valt samma metodansats (Jensen, 1968; Elton m.fl., 
1996), vilket visar att forskare bedömt att den kvantitativa metodansatsen är den som är bäst 
applicerbar på historiskt datamaterial. 
 

3.1.2 Deduktiv ansats 

 
Att utgå från en deduktiv metod innebär att forskarna försöker beskriva empiriska samband 
utifrån en given teori (Jacobsen, 2002). Metoden utgår alltså från en teori som ligger till grund 
för utformningen av hypoteser och sedermera hur datainsamlingen genomförs. Förespråkare 
av teorin menar att forskare gör bäst i att skaffa sig vissa förväntningar om ett fenomen innan 
de ger sig ut för att observera det empiriskt. Då är det lättare att ställa tidigare uppfattningar i 
relation till verkligheten. Tillvägagångssättet kritiseras av samma anledning eftersom 
förutfattade meningar om ett teorem tenderar att reducera det undersökta spektrat.  
 
Inriktningen mot en deduktiv ansats gjordes indirekt i och med valet av en kvantitativ metod, 
vilket är det samband som Jacobsen (2002) ser. Då undersökningen syftat till att undersöka 
huruvida CAPM-ansatsen (Sharpe, 1964) och Jensen’s teori om alfavärden (Jensen, 1968) kan 
användas av investerare för att hitta felprissättningar, visar det tydligt på tillvägagångssättet 
från teori till empiri. 
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3.2 Avgränsningar 

 

3.2.1 Tidsperiod 

 
Utgångspunkten var att undersöka aktier under perioden 2000-01-01 till 2007-12-31, men då 
ett flertal aktier inte varit noterade under hela perioden har deras undersökningsperiod 
följaktligen blivit kortare. Anledningen till valet av en åttaårig undersökningsperiod var att få 
en bra grund för att observera trender. Genom att studera OMXS3010 på Stockholmsbörsen 
(omxgroup.com, 080303) har det klarlagts att den senaste åttaårsperioden präglats av såväl 
uppgångar som nedgångar, vilket gör att författarna anser att tidsperioden är representativ för 
en aktiemarknad.  
 

3.2.2 Val av branscher och aktier 

 
Valet av branscher har grundat sig på Stockholmsbörsens indelning och definitioner 
(omxgroup.com, 080303). De är gjorda i enlighet med GICS11, vilket är en standardiserad 
kategorisering av noterade företag.  
 
Av de tio branscherna som idag finns på Stockholmsbörsen ligger de tre största, sett till 
antalet noterade bolag, till grund för studien. Av de 275 bolag som fanns noterade 2007-12-31 
(omxgroup.com, 080303), återfanns 176 av dem i de tre största branscherna. Valet av de tre 
största branscherna grundar sig i en möjlighet att göra jämförelser samt att branscherna 
innehåller mer än hälften av de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. 
 

Branschtillhörighet 

Energi 8  Hälsovård 29 

Material 13  Finans och fastighet 52 

Industrivaror och tjänster 66  Informationsteknik 58 

Sällanköpsvaror och tjänster 37  Telekomoperatörer 5 

Dagligvaror 7  Kraftförsörjning 0 

      Totalt antal noterade bolag 275 
 

    Tabell 3.1. Branschtillhörighet på Stockholmsbörsen 2007-12-31 (omxgroup.com, 080303). 
 
De utvalda branscherna är Finans och fastighet (52 företag/61 aktier), Informationsteknik 
(58/61) samt Industrivaror och tjänster (66/75). Definitionerna av de utvalda branscherna 
återfinns som bilaga två och är återgivna exakt efter sin källa (omxgroup.com, 080303). 
 
Utifrån de tre utvalda branscherna har 20 aktier per bransch valts ut slumpmässigt, där 
samtliga utvalda aktier var noterade på Stockholmsbörsen 2007-12-31. Det innebär att sådana 
aktier som någon gång varit noterade under tidsperioden från 2000-01-01 till 2007-12-30, 
men som inte fanns med 2007-12-31, har exkluderats från undersökningen. Då dagens 
investerare enbart kan handla i de utvalda aktierna, är det dem som är av intresse för att kunna 
påvisa samband mellan historisk prestation och framtiden.  
 
                                                
10 Ett index som innefattar de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, viktade efter sitt 
marknadsvärde (Beckman m.fl., 2008). 
11 Global Industry Classification Standard (omxgroup.com, 080303). 
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Aktier som noterades under 2004-01-01 till 2007-12-31 har också exkluderats, då de 
beräkningsmässiga grunderna för betavärdet är för kort. Om två aktier från samma företag 
blivit dragna, har den aktie som valts sist exkluderats. De utvalda aktierna återfinns som 
bilaga tre. 
 

3.3 Datamaterial  

 
Datan som legat till grund för studien är sekundärdata. Den har inhämtats direkt från SIX 
Trust databas (080328), vilken är en leverantör av finansiell information. Den insamlade 
datan är från det datum då aktien noterades, tidigast från 1996-01-01, och består av 
månadsvisa observationer av aktiens kurs12. Utifrån dem har aktiernas Holding Period Return, 
HPR, och betavärden beräknats. Den insamlade datan är justerad för samtliga transaktioner 
som påverkar aktiens pris. Därmed visar kursutvecklingen den totala avkastningen för 
investeraren i enlighet med HPR.  
 

3.4 Databearbetning 

 

3.4.1 Teknisk analys 

 
Studien grundas på teknisk analys, vilket innebär att en investerare använder sig av historisk 
information (Bodie m.fl., 2005), för att prediktera framtiden. Trots att EMH klargör att 
teknisk analys inte fungerar då marknaden är halvstarkt effektiv menar Bernhardsson (2005) 
att den ändå kan vara självuppfyllande. Det innebär att om flertalet investerare använder sig 
av samma regler och agerar enhetligt kan kursrörelserna påverkas.  
 
Vidare menar Bernhardsson att teknisk analys kan bedrivas på ett subjektivt eller objektivt 
sätt. Det subjektiva tillvägagångssättet innebär att investeraren utifrån egna uppfattningar 
försöker tyda den historiska informationen. Det objektiva sättet innebär istället att investerare 
handlar på givna signaler, som uppkommer av pris och volyminformation.  
 

3.4.2 Beräkningsmässig ansats 

 
För uträkning av aktiernas avkastning under perioderna har formeln för HPR, använts. Denna 
består av två delar, nämligen värdetillväxt (P1 – P0) och direktavkastning (Div) och definieras 
som nedan (Vinell & De Ridder, 1995). 
 

HPR = [(P1 – P0) + Div] / P0 

 

Där P1 är kursen för periodens sista dag, P0 är kursen för periodens första dag och Div är 
utdelning. Den skatt som en investerare får betala på värdetillväxten och direktavkastningen 
har ej beaktats, då sådana ej förändrar relationen mellan faktisk avkastning och förväntad 
avkastning enligt CAPM och därmed ej har någon inverkan på huruvida aktierna uppvisar 
något alfavärde eller ej. Då aktiernas senaste betalkurs visar priset på den senaste 
transaktionen, var det motiverat att den kursen användes för beräkning av HPR.  

                                                
12 Att datan är från 1996-01-01 beror på att beräkningen av betavärdena bygger på 48-månaders historisk data. 
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Den riskfria räntan har approximerats med en statsskuldväxel, vilket är den alternativkostnad 
som investeraren möter på marknaden. Enligt Moody’s och Standard & Poor’s har Sverige 
den högsta möjliga kreditratingen, både på kort och på lång sikt (riksgalden.se, 080303). Det 
motiverade användningen av en svensk statsskuldväxel, då den i praktiken är helt riskfri. 
Riksgälden ger ut statsskuldväxlar med löptider på mellan tre och tolv månader och i studien 
har den med kortast löptid använts.  
 
Aktiernas betavärden har beräknats på 48 månaders basis (De Ridder, 2003). Respektive 
branschindex (SX40PI för Finans och fastighet, SX45PI för Informationsteknik och SX20PI 
för Industrivaror och tjänster) har använts vid beräkningen av betavärdena. Vid uträkning av 
aktiernas förväntade värden enligt CAPM har följande formel använts. 
 

E(r)t+1 = rf t+1 + βt * (rm t+1 - rf t+1) 
 
Där E(r)t+1 är den förväntade avkastningen för nästa period (t+1). Den beräknas som den 
riskfria räntan under nästa period, rf t+1 adderat med aktiens betavärde under den nuvarande 
perioden, βt, multiplicerat med marknadens riskpremie för nästa period, (rm t+1 - rf t+1). De 
estimerade alfavärdena (αest) har sedan beräknats som HPR - E(r)t+1. 
 

3.5 Hypotesprövning 

 

3.5.1 Modell 

 
Den modell som testats, och som ligger till grund för studiens hypoteser, är som följer. 
 

y = a + bx 
 
I formeln är y = ri - rf, dvs. aktiens riskpremie och x = rm - rf, dvs. marknadens riskpremie. 
Modellen visar skillnaden mellan den studerade aktiens riskpremie och marknadens 
riskpremie som värdet på a, dvs. alfavärdet. Enligt EMH kommer alfavärdet vara noll, ty 
ingen aktie kommer handlas till något annat pris än det förväntade med hänsyn till risknivån. 
 
För att kunna dra statistiska slutsatser om populationen utifrån det urval som gjorts har 
hypotesprövning använts (Körner & Wahlgren, 2000). Hypoteserna baseras på de estimerade 
alfavärdena (αest), beräknade som skillnaden mellan faktisk avkastning och förväntad 
avkastning enligt CAPM, och de hypotetiska alfavärdena (αhyp) vilka i enlighet med en 
effektiv aktiemarknad antas vara noll. Antagandet bygger på att efterfråge- och utbudstryck 
pressar priserna mot långsiktig jämvikt, dvs. en jämvikt där inga alfavärden existerar.  
 
Ett liknande tillvägagångssätt har exemplifierats i tidigare studier. Kothari och Warner (2001) 
studerade alfavärden med t-tester, där nollhypotesen om slumpmässiga variationer icke-
förkastades om t-värdet var högre än det kritiska värdet enligt en tabell över t-fördelningen. 
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3.5.2 Testmetod och signifikansnivå 

 
Den valda testmetoden beror på vilken typ av variabler som skall undersökas. Då den 
insamlade datan består av en kvotvariabel (αest) och en nominalvariabel (αhyp) har t-tester 
använts i studien. Den estimerade variabelns standardavvikelse (σα est) var känd vilket innebar 
att de beräkningsmässiga grunderna för studiens t-tester var uppfyllda. 
 

t = (αest - αhyp) / σα est 

 
Om det estimerade alfavärdet dividerat med dess standardavvikelse är större än det kritiska 
värdet kommer nollhypotesen att förkastas. Det innebär att alfavärdet är statistiskt säkerställt 
från noll, varför det förklaras av andra faktorer än slumpen. Rent beräkningsmässigt kan ett t-
test ge information om huruvida ett värde avviker från ett annat, men inte i vilken riktning. 
Sådana positiva eller negativa avvikelser har observerats genom beräkning av de aritmetiska 
medelvärdena13 för aktiernas alfavärden under de aktuella perioderna.  
 
Det som avgör vilken gräns som används för att icke-förkasta eller förkasta ett test är dess 
signifikansnivå (Körner & Wahlgren, 2000). Signifikansnivån visar hur stor risken är att en 
sann nollhypotes förkastas, varför det är önskvärt att den är låg. Att avlägsna denna risk helt 
är dock inte möjligt och heller inte praktiskt eftersom total säkerhet kring urvalets egenskaper 
förutsätter att hela populationen undersöks. I studien har femprocentiga signifikansnivåer 
genomgående använts, då det är gängse praxis enligt Körner och Wahlgren (2000).  
 
I teststatistiken studeras p-värdet, vars innebörd är att nollhypotesen förkastas om p-värdet är 
lägre än fem procent. P-värdet har ett övertag gentemot t-värdet, ty det visar på den statistiska 
signifikansen i olika grader för det genomförda testet. Ett p-värde under fem procent indikerar 
att det finns signifikans i testerna, där ett lägre värde indikerar större signifikans och därmed 
starkare stöd för mothypotesen. Ett p-värde över fem procent ger stöd åt nollhypotesen, då 
den undersökta datan inte signifikant avviker från noll – nollhypotesen icke-förkastas alltså 
för p-värden över fem procent.  
 

3.6 Dataanalys 

 
Vid analysen av det insamlade datamaterialet har de genomförda hypotestesterna kopplats till 
den teoretiska referensramen och problemformuleringen för att uppfylla studiens syfte. 
Hypotestesterna har utgjort grunden för analyskapitlet, där det fastställts huruvida det finns 
någon signifikans i de eventuella avvikelser, benämnda alfavärden, som räknats fram från den 
insamlade datan. 
 

3.7 Undersökningens kvalitet 

 
Att mäta och redogöra för de kvaliteter och brister som en undersökning kan tänkas ha är 
vitalt för såväl läsarens som författarnas reflektioner över studien.  

                                                
13 Summan av samtliga observationer (x) dividerat med antalet observationer (n), ∑x / n. 
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3.7.1 Reliabilitet och validitet 

 
Med reliabilitet avses tillförlitlighet och trovärdighet i testets mätvärden (Jacobsen, 2002). 
Hög reliabilitet uppnås genom att metodiskt försöka minimera fel. Till ämnet kopplad 
giltighet och relevans benämns validitet (Jacobsen, 2002). Innebörden är att det som mäts 
skall vara i paritet med det som testet avsåg att mäta.  
 
För att grundligt undersöka om studien uppfyller kvalitetskraven ställer Jacobsen (2002, s. 
417) upp tre kriterier: 

• Intern giltighet, dvs. validitet. 
• Extern giltighet, dvs. i vilken mån testet utgör grund för generalisering. 
• Reliabilitet. 

 
För att säkerställa studiens interna giltighet formulerades tre hypoteser, vilka tydligt 
definierade och klargjorde vad studien avsåg att mäta. Det slumpmässiga urvalet av 60 aktier 
för de studerade branscherna utgjorde ca 30 procent av branschernas totala antal aktier, vilket 
författarna ansåg vara en god urvalsfraktion som därmed bidrog till en god validitet. 
 
Studiens externa giltighet inskränks av att undersökningen endast omfattade aktier från 
Stockholmsbörsen. Därmed försakas möjligheten att påstå att andra börser runt om i världen 
skulle kunna förklaras på liknande sätt som de studerade aktierna och branscherna. Dock är 
det ett rimligt antagande att de utvalda branscherna avspeglar Stockholmsbörsen som helhet.  
 
Då all insamlad data är hämtad från SIX Trust databas, vilken dagligen används av 
institutioner och medier, medför det att källan uppfattas som tillförlitlig. Vad beträffar 
resultaten från studien är det troligt att en upprepad undersökning skulle leda till ett liknande 
resultat, vilket styrker undersökningens reliabilitet.  
 

3.7.2 Källkritik 

 

Jacobsen (2002) belyser hur viktigt det är med pålitliga källor till de siffror som analyseras. 
När forskare arbetar med sekundärdata finns det alltid en risk att informationen från början 
samlats in av andra orsaker än vad som är syftet med den aktuella studien. Författarna ser 
dock riskerna som minimala, då avsikten med statistik över aktiekurser torde anses som 
oberoende av hur den studeras.  
 
Syftet med den tidsmässiga avgränsningen till de senaste åtta åren är dess aktualitet. Det bör 
betonas att resultatet speglar den valda tidsperioden och därmed inte säger något om hur 
historien varit före den observerade perioden.   
 
Det finns alltid en risk i att de utvalda aktierna inte uppvisar samma avkastningsmönster som 
Stockholmsbörsens övriga aktier, vilket kan ha påverkat helhetsbedömningen av 
informationseffektiviteten på den svenska aktiemarknaden. 
 
Slutligen understryks att avsikten med studien är att försöka säkerställa och generalisera 
resultaten rent statistiskt. Även om resultaten går att säkerställa statistiskt, är det viktigt att 
reflektera över huruvida det är rimligt att dra slutsatser om verkligheten utifrån materialet. 
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3.7.3 Undersökningsmässiga fel 

 
Vad gäller eventuella fel som bearbetningen av det insamlade datamaterialet kan ha medfört 
anses de ha minimerats genom kontinuerlig och upprepad granskning av materialet. Vid 
beräkningar av samtliga värden i studien har formler i dataprogrammet Excel genomgående 
använts, vilket innebär att eventuella fel som beror på den mänskliga faktorn minimerats.
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4. EMPIRI 

 
I det fjärde kapitlet redovisas den insamlade datan i ord, diagram och tabeller. Inledningsvis 

undersöks om den insamlade datan uppfyller kraven för variansanalys. Vidare redogörs för 

de hypoteser som studien bygger på och resultaten från de tester som genomförts redovisas. 

 

4.1 Test av den insamlade datan 

 
För att undersöka huruvida den insamlade datan uppfyller kraven för att studeras har tester av 
den estimerade alfavariabeln (αest) genomförts. För det hypotetiska alfavärdet (αhyp) har inga 
tester behövt utföras, då värdet på variabeln i enlighet med EMH alltid är noll. Körner och 
Wahlgren (2000) ställer upp tre krav för att den insamlade datan i en undersökning skall 
kunna undersökas utifrån variansanalys: 

• Oberoende stickprov 
• Normalfördelad variabel 
• Lika varians inom populationen  

 
Det första kriteriet om oberoende stickprov säkerställdes genom de slumpmässiga och 
oberoende urvalen av aktierna. Vid test för normalfördelad variabel användes ett 
Kolmogorov-Smirnovstest på αest. Testet ger svar på om variabeln följer ett mönster som 
liknar en normalfördelning, vilket var det som avsågs att mäta. Enligt teststatistiken uppfyllde 
55 av de 60 utvalda aktierna kravet på normalfördelning. För Finans och fastighet och 
Industrivaror och tjänster var det två aktier i vardera branschen som inte uppfyllde kraven på 
normalfördelad variabel. För Informationsteknik var det en aktie som underkändes.  
 
Vidare testades om datamaterialet uppfyllde kraven för lika varians inom populationen, där 
ett Levene’s test genomfördes i enlighet med Wahlgrens (2005) rekommendationer. I testet 
delades populationen in i två jämnstora delpopulationer som sedan jämfördes. Här visade 
teststatistiken på 15 underkända aktier av 60. Industrivaror och tjänster hade två underkända 
aktier, medan Informationsteknik hade sex och Finans och Fastighet sju.  
 
Totalt uppfyllde 42 av de utvalda 60 aktierna kraven för vidare tester utifrån variansanalys. 
Industrivaror och tjänster uppvisade högst frekvens vad gäller godkända aktier, där 16 av 20 
aktier uppfyllde kraven. För Finans och fastighet och Informationsteknik godkändes i båda 
fallen 13 av 20 aktier. Totalt har 18 av de 60 slumpmässigt utvalda aktierna exkluderats från 
studien. Tester av dessa 18 har inte genomförts då de ej uppfyllde kraven. Resultaten från 
testerna återfinns som bilaga fyra. 
 

4.2 Deskriptiv statistik 

 
I avsnittet redovisas den insamlade datan i diagram- och tabellform. Den uppdelning inom 
den valda åttaårsperioden som gjorts liknar den som Elton m.fl. (1996) gjorde. Genom att 
studera ettåriga tidsperioder kunde de påvisa att historisk data innehöll information om 
fondernas framtida prisutveckling. Kothari och Warner (2001) undersökte alfavärden under 
den period som följer på ett aktieköp, uppdelat i undersökningar på en-, tre-, sex- och 
tolvmånadersperioder. De två studierna har legat till grund för uppdelningen av 
tidsperioderna: 
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• De perioder som benämns A-F utgörs var och en av tolvmånadersdata. Varje enskild 
sådan period kategoriseras som nummer ett.  

• AA-FF utgörs av data under de tre månaderna, som följer på period ett. Varje enskild 
sådan period kategoriseras som nummer två. 

 
Period A 2001-01-01 - 2001-12-31   Period AA 2002-01-01 – 2002-03-31 

Period B 2002-02-01 - 2003-01-31   Period BB 2003-02-01 – 2003-04-30 

Period C 2003-08-01 - 2004-07-31   Period CC 2004-08-01 – 2004-10-31 

Period D 2004-03-01 - 2005-02-28   Period DD 2005-03-01 – 2005-05-31 

Period E 2005-07-01 - 2006-06-30   Period EE 2006-07-01 – 2006-09-30 

Period F 2006-10-01 - 2007-09-30   Period FF 2007-10-01 – 2007-12-31 
 Tabell 4.1. Periodindelning för den undersökta datan.  
 

4.2.1 Period ett 

 
I diagram 4.1 visas de aritmetiska medelvärdena för de undersökta aktiernas alfavärden under 
samtliga tolvmånadersperioder, dvs. A-F. De 42 aktierna är kategoriserade efter 
branschtillhörighet och varje stapel utgör en enskild aktie, sorterad i bokstavsordning (bilaga 
fyra). Medelvärdena för respektive bransch är beräknade genom vägt medelvärde14 och 
standardavvikelsen beräknad som avvikelse från det vägda medelvärdet.  
 

 
Diagram 4.1. Aritmetiska medelvärden för aktiernas alfavärden under period ett för de utvalda aktierna samt 
vägda medelvärden och standardavvikelser för respektive bransch. 
 
Diagrammet visar att samtliga undersökta aktier inom Finans och fastighet har positiva 
alfavärden, vilket innebär att de i genomsnitt är underprissatta enligt CAPM för samtliga sex 
tolvmånadersperioder. Branschen uppvisade också det högsta vägda medelvärdet (1,405 %) 
samt lägst standardavvikelse (1,971 %) av de undersökta branscherna.  
 
För aktierna inom Informationsteknik var det vägda medelvärdet positivt (0,703 %), men 
rörelserna var kraftigare än i de andra branscherna (standardavvikelse på 3,490 %), vilket 
implicerar större osäkerhet kring aktiernas prestationer.  

                                                
14 Summan av samtliga aktiers alfavärden dividerat med det totala antalet observationer. 
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Finans och Fastighet Vägt medelvärde: 1,405 % Standardavvikelse: 1,971 % 
 
Informationsteknik Vägt medelvärde: 0,703 % Standardavvikelse: 3,490 % 
 
Industrivaror och tjänster Vägt medelvärde: 1,254 % Standardavvikelse: 1,985 % 
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Även för Industrivaror och tjänster var majoriteten av aktierna underprissatta enligt CAPM, ty 
avkastningen för branschen i genomsnitt var dryga procenten (1,254 %) högre än vad som 
förväntades av modellen.  
 

4.2.2 Period två 

 
I diagram 4.2 visas de aritmetiska medelvärdena för de undersökta aktiernas alfavärden under 
samtliga tremånadersperioder, dvs. AA-FF. De vägda medelvärdena och standardavvikelserna 
är beräknade som för period ett.  
 

 
Diagram 4.2. Aritmetiska medelvärden för aktiernas alfavärden under period två för de utvalda aktierna samt 
vägda medelvärden och standardavvikelser för respektive bransch. 
 
Under den kortare tremånadersperioden kan urskiljas att fluktuationerna varit kraftigare, 
vilket standardavvikelserna för branscherna visar. Diagram 4.2 visar att kortare tidsspann 
uppvisar större volatilitet, vilken planar ut över längre tidsperioder (diagram 4.1). Störst 
fluktuationer uppvisade aktierna inom Informationsteknik (standardavvikelse på 5,547 %), 
samtidigt som branschen uppvisade lägst medelvärde (0,004 %), precis som under period ett. 
 
Även Finans och fastighet visade en större standardavvikelse (4,207 %) under period två än 
under period ett och medelvärdet för perioden var 0,487 procent. Industrivaror och tjänster är 
den bransch som rent grafiskt uppvisar störst likheter perioderna emellan och för perioden har 
fjorton av sexton aktier positiva alfavärden, där branschen som helhet genererade 1,182 
procent i riskjusterad överavkastning. 
 

4.3 Hypotesprövning 

 
För att testa den insamlade datan användes variansanalys och tre hypoteser ställdes upp för att 
besvara studiens problemformulering. Hypoteserna är uppdelade efter enskilt aktieslag och 
hur aktierna utvecklar sig över tiden.  

Alfavärden, period AA-FF 
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Finans och Fastighet Vägt medelvärde: 0,487 % Standardavvikelse: 4,207 % 
 
Informationsteknik Vägt medelvärde: 0,004 % Standardavvikelse: 5,547 % 
 
Industrivaror och tjänster Vägt medelvärde: 1,182 % Standardavvikelse: 3,436 % 
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I de följande tabellerna redovisas teststatistiken, där αest/n visar medelvärdet av det estimerade 
alfavärdet och där p visar t-testets p-värde. Några av aktierna har inga värden registrerade15. 
 

4.3.1 Hypotes ett 

 
I den första hypotesen studeras huruvida alfavärdena skiljer sig från noll16. Slumpmässigt har 
fem aktier per bransch valts ut17 och deras tolvmånadersperioder studerats.   
 
H0: Aktiens avkastning avviker inte från CAPM under tolvmånadersperioden. 
H1: Aktiens avkastning avviker från CAPM under tolvmånadersperioden. 
 
Samtliga aktiers alfavärden var signifikant skilda från noll, vilket innebär att avvikelserna från 
CAPM är statistiskt säkerställda. Då endast avvikelsen studerats, säger testet inget om vilka 
aktier som i genomsnitt uppvisat högst respektive lägst alfavärden i perioden. Därför har 
ingen liknande hypotes för tremånadersperioderna formulerats. Resultaten finns i bilaga fem. 
 

4.3.2 Hypotes två 

 
Den andra hypotesen syftar till att besvara om aktierna under period ett hade ett 
genomsnittligt alfavärde som signifikant skiljde sig från noll.  
 
H0: Aktien har inget genomsnittligt alfavärde under period ett, dvs. αest = αhyp. 
H1: Aktien har ett genomsnittligt alfavärde under period ett, dvs. αest ≠ αhyp.  
 
Finans och Fastighet Period A Period B Period C Period D Period E Period F 

  αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p 

Affärsstrategerna B - - - - -1,081 0,677 -0,138 0,951 -0,953 0,849 2,394 0,284 

Avanza 1,046 0,811 4,728 0,037 4,797 0,139 1,383 0,549 6,384 0,008 -1,023 0,680 

Castellum - - 2,348 0,175 1,997 0,244 2,044 0,248 -0,792 0,755 -0,355 0,840 

Fabege 1,450 0,284 1,323 0,172 1,743 0,080 3,844 0,001 -1,988 0,348 -0,357 0,825 

Geveko B 1,398 0,230 1,732 0,521 1,657 0,242 -0,204 0,897 -0,338 0,736 1,270 0,561 

Hufvudstaden A -0,733 0,437 1,213 0,490 1,633 0,022 2,338 0,011 -0,790 0,697 1,668 0,353 

Kungsleden - - - - 2,433 0,193 2,695 0,139 2,466 0,423 0,357 0,867 

Latour B 2,333 0,113 -0,847 0,689 0,020 0,988 0,733 0,597 2,359 0,121 1,780 0,310 

Lundbergföretagen B 2,016 0,237 2,219 0,080 1,506 0,219 2,251 0,012 0,988 0,384 1,193 0,465 

Nordnet B - - - - - - -3,319 0,065 7,469 0,073 -2,661 0,210 

SäkI - - -1,293 0,579 0,535 0,626 2,296 0,483 1,675 0,333 -0,802 0,662 

Wallenstam B 2,018 0,394 2,611 0,331 2,937 0,234 5,926 0,007 -0,750 0,628 1,413 0,589 

Öresund 2,945 0,020 1,236 0,394 4,107 0,001 2,358 0,173 3,213 0,138 0,881 0,633 
Tabell 4.2. Testresultat för period ett för Finans och fastighet avseende de aritmetiska medelvärdena för 
aktiernas alfavärden samt p-värden. Min- respektive maxvärde är -3,319 % och 7,469 %, och branschens 
medelvärde är 1,405 %. 
 
Tabell 4.2 visar att det under period D var fyra av totalt 13 aktier som uppvisade signifikanta 
alfavärden, nämligen Fabege, Hufvudstaden A, Lundbergföretagen B och Wallenstam B.  

                                                
15 Beräkningen av aktiernas betavärden grundas på 48-månadersdata, och har därför förskjutit beräkningarna av 
de estimerade alfavärdena. 
16 Samtliga estimerade alfavärden har givits samma matematiska tecken. Därmed har enbart skillnaden studerats, 
och någon vikt vid alfavärdets riktning har inte lagts.  
17 Testerna var entydiga, varför fem aktier ansågs utgöra ett tillräckligt urval.  
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Informationsteknik Period A Period B Period C Period D Period E Period F 

  αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p 

AddNode B - - - - -6,297 0,001 0,049 0,985 2,113 0,337 -0,102 0,959 

Anoto Group - - - - - - - - 2,067 0,706 -0,148 0,962 

Axis - - - - - - - - 7,143 0,073 7,499 0,118 

Beijer Electronics - - - - - - - - 4,238 0,109 0,542 0,744 

Cybercom Group Europé - - - - - - 0,613 0,702 -1,356 0,500 6,529 0,051 

ElektronikGruppen B -1,969 0,351 -0,853 0,803 1,274 0,729 2,266 0,315 2,587 0,223 -1,417 0,535 

Lagercrantz Group B - - - - - - - - - - 2,008 0,353 

Micronic Laser Systems - - - - - - - - 0,580 0,908 -3,790 0,216 

Orc Software - - - - - - - - 0,133 0,962 8,520 0,047 

Prevas B - - - - 3,895 0,431 2,380 0,249 0,999 0,651 2,432 0,416 

ReadSoft B - - - - 0,838 0,840 4,218 0,209 -1,663 0,392 -2,384 0,387 

Sigma B - - - - - - - - - - -1,759 0,513 

Technology Nexus - - - - -2,131 0,671 -5,324 0,047 -2,142 0,421 -5,593 0,219 
Tabell 4.3. Testresultat för period ett för Informationsteknik avseende de aritmetiska medelvärdena för aktiernas 
alfavärden samt p-värden. Min- respektive maxvärde är -6,297 % och 8,520 %, och branschens medelvärde är 
0,703 %. 
 
Noterbart från tabell 4.3 är att såväl min- som maxvärde var statistiskt säkerställda alfavärden.  
 
Industrivaror och tjänster Period A Period B Period C Period D Period E Period F 

  αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p 

Addtech B - - - - - - - - - - 2,394 0,284 

Alfa Laval - - - - - - - - - - 2,456 0,062 

B&B TOOLS B 0,333 0,866 2,243 0,216 0,911 0,533 2,880 0,177 4,325 0,114 2,156 0,151 

Cardo 1,073 0,428 3,048 0,114 0,953 0,411 -0,957 0,314 1,261 0,461 -0,659 0,743 

Midway B 0,203 0,913 2,262 0,313 1,541 0,139 4,207 0,001 4,790 0,037 1,429 0,472 

Morphic Technologies - - - - - - - - 4,556 0,391 4,245 0,403 

Munters -  -  1,868 0,418 0,383 0,812 -0,473 0,699 2,272 0,154 -0,123 0,952 

NCC B 1,136 0,617 -0,561 0,778 3,337 0,187 4,911 0,010 2,602 0,176 -0,622 0,788 

Peab B 1,492 0,557 3,201 0,159 1,383 0,353 4,734 0,000 1,931 0,289 3,482 0,246 

Rederi AB Transatlantic 2,858 0,053 -2,355 0,369 2,730 0,276 1,944 0,422 1,186 0,476 0,234 0,894 

SCANIA B 0,226 0,901 2,187 0,092 0,396 0,751 0,538 0,551 -1,046 0,412 1,808 0,202 

Securitas B 1,285 0,551 -3,591 0,038 -2,412 0,312 -1,991 0,335 -1,799 0,162 -2,910 0,058 

SWECO B - - - - 2,960 0,270 3,612 0,122 2,199 0,151 3,533 0,109 

Svedbergs B - - -1,215 0,332 1,466 0,356 4,128 0,023 1,970 0,172 -1,291 0,279 

Trelleborg B 2,483 0,188 0,371 0,790 0,212 0,888 -1,773 0,340 -1,315 0,559 -1,670 0,281 

Volvo B 1,937 0,112 2,445 0,139 1,593 0,174 1,083 0,299 -1,549 0,320 0,774 0,625 
Tabell 4.4. Testresultat för period ett för Industrivaror och tjänster avseende de aritmetiska medelvärdena för 
aktiernas alfavärden samt p-värden. Min- respektive maxvärde är -3,591 % och 4,911 %, och branschens 
medelvärde är 1,254 %. 
 
Den andra hypotesen indikerade att positiva och negativa alfavärden fanns, både signifikanta 
och icke-signifikanta. För de alfavärden som var signifikant skilda från noll var alltså den 
faktiska avkastningen statistiskt säkerställd och skild från den förväntade avkastningen enligt 
CAPM. Det innebär att skillnaden förklaras av andra faktorer än slumpen. Minst skillnad 
mellan lägst och högst alfavärde uppvisade branschen Industrivaror och tjänster, vilket är i 
linje med det som framkom i diagram 4.1 och 4.2. Diagrammen visade att den branschen hade 
lägst standardavvikelse för period två och enbart marginellt högre volatilitet än Finans och 
fastighet i period ett. I bilaga sex återfinns fullständig tabell över alfavärden, 
standardavvikelse och p-värden för den andra hypotesen. 
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4.3.3 Hypotes tre 

 
Den tredje hypotesen syftar till att besvara om aktierna under period två hade ett 
genomsnittligt alfavärde som signifikant skiljde sig från noll. I analyskapitlet undersöks 
eventuella samband mellan aktiens prestation i period ett och i period två. 
 
H0: Aktien har inget genomsnittligt alfavärde under period två, dvs. αest = αhyp. 
H1: Aktien har ett genomsnittligt alfavärde under period två, dvs. αest ≠ αhyp. 
 
Finans och Fastighet Period AA Period BB Period CC Period DD Period EE Period FF 

  αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p 

Affärsstrategerna B - - - - -4,287 0,435 3,410 0,519 -0,200 0,861 -4,710 0,301 

Avanza -5,570 0,030 -5,617 0,039 0,127 0,984 2,943 0,743 -5,327 0,436 8,853 0,137 

Castellum - - 0,487 0,589 2,077 0,646 8,680 0,083 1,407 0,007 -3,143 0,238 

Fabege 3,707 2,554 -3,240 0,037 5,960 0,004 6,020 0,004 4,643 0,246 -2,147 0,364 

Geveko B -0,493 0,809 0,730 0,841 -1,833 0,519 -0,557 0,721 -2,680 0,325 -8,317 0,152 

Hufvudstaden A 4,923 0,056 0,547 0,891 3,963 0,169 6,350 0,287 1,767 0,462 -0,777 0,476 

Kungsleden - - - - 3,863 0,128 11,587 0,006 -1,767 0,860 3,583 0,379 

Latour B 2,697 0,002 -1,900 0,801 0,217 0,945 -0,553 0,718 -2,650 0,005 -1,637 0,776 

Lundbergföretagen B 5,333 0,005 -0,883 0,475 2,983 0,391 0,750 0,691 -1,257 0,611 -3,963 0,204 

Nordnet B - - - - - - -1,587 0,766 -7,903 0,074 4,060 0,512 

SäkI - - -0,103 0,986 -0,590 0,814 1,757 0,491 -5,197 0,003 -4,507 0,389 

Wallenstam B 5,303 0,052 2,613 0,243 3,500 0,022 10,627 0,018 0,547 0,918 -0,510 0,926 

Öresund 5,540 0,199 -3,070 0,375 -3,197 0,481 -0,993 0,619 -4,227 0,112 -2,573 0,230 
Tabell 4.5. Testresultat för period två för Finans och fastighet avseende de aritmetiska medelvärdena för 
aktiernas alfavärden samt p-värden. Min- respektive maxvärde är -8,317 % och 11,587 %, och branschens 
medelvärde är 0,487 %. 
 
Teststatistiken visade att det högsta alfavärdet var signifikant skilt från noll. Testerna visade 
också att Fabege under tre på varandra följande tremånadersperioder (BB-DD) hade 
signifikanta alfavärden, dock inte alla i samma riktning. 
 
Informationsteknik Period AA Period BB Period CC Period DD Period EE Period FF 

  αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p 

AddNode B - - - - 0,973 0,803 -3,597 0,054 -1,420 0,513 4,887 0,398 

Anoto Group - - - - - - - - -4,620 0,172 -0,470 0,966 

Axis - - - - - - - - 2,917 0,732 5,780 0,503 

Beijer Electronics - - - - - - - - 1,967 0,480 0,597 0,693 

Cybercom Group Europé - - - - - - -0,790 0,666 5,967 0,172 4,270 0,508 

ElektronikGruppen B 6,753 0,440 -1,243 0,570 -2,557 0,278 -7,840 0,105 2,080 0,578 -9,533 0,012 

Lagercrantz Group B - - - - - - - - - - -5,130 0,008 

Micronic Laser Systems - - - - - - - - -3,227 0,430 -10,587 0,425 

Orc Software - - - - - - - - 8,590 0,003 5,673 0,395 

Prevas B - - - - 7,140 0,007 -9,530 0,112 1,797 0,842 3,173 0,669 

ReadSoft B - - - - 11,757 0,004 7,197 0,073 3,873 0,672 -1,313 0,893 

Sigma B - - - - - - - - - - -2,447 0,746 

Technology Nexus - - - - -4,163 0,434 -4,567 0,561 -5,907 0,441 -6,313 0,390 
Tabell 4.6. Testresultat för period två för Informationsteknik avseende de aritmetiska medelvärdena för aktiernas 
alfavärden samt p-värden. Min- respektive maxvärde är -10,587 % och 11,757 %, och branschens medelvärde är 
0,004 %. 
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Det högsta alfavärdet från Informationsteknik var statistiskt säkerställt. Som för period ett var 
fluktuationerna för den här branschen störst även i period två.  
 
Industrivaror och tjänster Period AA Period BB Period CC Period DD Period EE Period FF 

  αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p αest / n p 

Addtech B - - - - - - - - - - 0,563 0,953 

Alfa Laval - - - - - - - - - - 0,083 0,994 

B&B TOOLS B 4,107 0,396 -4,077 0,010 4,240 0,322 2,747 0,306 0,063 0,981 0,620 0,945 

Cardo 9,243 0,199 -4,417 0,201 -0,600 0,745 0,833 0,564 -2,617 0,338 -0,927 0,731 

Midway B 3,760 0,153 2,223 0,098 4,407 0,000 -0,333 0,963 4,407 0,251 -3,937 0,146 

Morphic Technologies - - - - - - - - 3,817 0,438 -0,680 0,891 

Munters - - 3,170 0,674 -3,497 0,129 -1,100 0,713 4,953 0,343 -3,950 0,660 

NCC B -0,603 0,832 -0,007 0,995 3,923 0,360 3,633 0,007 -4,733 0,282 -2,460 0,593 

Peab B 5,733 0,415 -0,490 0,939 5,437 0,031 1,430 0,476 -0,620 0,540 1,440 0,902 

Rederi AB Transatlantic -1,947 0,505 -3,660 0,144 7,313 0,285 3,657 0,109 5,553 0,223 -1,040 0,491 

SCANIA B -1,393 0,275 1,943 0,366 -0,323 0,742 -2,627 0,002 8,640 0,274 2,363 0,504 

Securitas B -0,497 0,778 -1,000 0,887 3,300 0,467 5,527 0,068 -4,627 0,155 3,197 0,602 

SWECO B - - - - 4,310 0,053 0,337 0,938 -1,127 0,759 2,897 0,714 

Svedbergs B - - 2,570 0,583 6,260 0,098 1,813 0,796 3,013 0,394 -5,833 0,426 

Trelleborg B 6,563 0,043 5,423 0,086 -6,080 0,065 -1,650 0,616 1,363 0,793 0,130 0,948 

Volvo B 3,233 0,556 3,513 0,001 -1,410 0,335 0,297 0,862 4,763 0,165 1,633 0,684 
Tabell 4.7. Testresultat för period två för Industrivaror och tjänster avseende de aritmetiska medelvärdena för 
aktiernas alfavärden samt p-värden. Min- respektive maxvärde är -6,080 % och 9,243 %, och branschens 
medelvärde är 1,182 %. 
 
Även för period två visade testerna på alfavärden, såväl signifikanta som icke-signifikanta. 
Jämfört med period ett var volatiliteten högre i period två, varför branscherna uppvisade 
relativt stora intervall mellan lägsta och högsta alfavärde.  
 
Endast en femtedel av aktierna (fyra av totalt 20) som hade ett signifikant alfavärde under 
period ett, hade kvar ett signifikant alfavärde under period två (bilaga sex). Av de fyra 
aktierna var det dessutom en som hade ett signifikant alfavärde som gick i motsatt riktning i 
period två.  
 
De tre aktier i varje bransch som i period ett uppvisade högst alfavärde, signifikant eller ej, 
fortsatte i ca 60 procent av observationerna att prestera i samma riktning under period två. 
Knappt hälften (40 procent) av aktierna som presterade bäst under period ett, sett till positiv 
riskjusterad avkastning, presterade alltså sämre under period två än vad som förväntades 
enligt CAPM. I bilaga sex återfinns fullständig tabell över alfavärden, standardavvikelse och 
p-värden för den tredje hypotesen. 
 

4.3.4 Prestation över tiden 

 
I avsnittet redovisas en sammanställning över hur de aktier som i period ett hade högst 
respektive lägst alfavärde presterade i period två. Ingen hänsyn har tagits till om aktiernas 
alfavärden varit signifikanta på femprocentnivån eller inte. De aktier, en till fem stycken, som 
uppvisade högst respektive lägst alfavärde under period ett valdes ut och deras utveckling i 
period två jämfördes med respektive branschgenomsnitt.  
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Finans och fastighet 

  Prestation per 2 (positiva) Prestation per 2 (negativa) 

Antal AA BB CC DD EE FF Summa per 2 Antal Summa per 2 

1 5,540 -5,617 0,127 10,627 -7,903 -4,710 -1,936 1 7,649 

2 4,119 -1,502 -1,535 8,324 -6,615 -3,174 -0,383 2 4,246 

3 4,513 -0,839 0,143 9,411 -5,819 -2,375 5,034 3 2,756 

4 4,718 -0,850 1,073 6,810 -4,806 -1,909 5,036 4 2,738 

5 4,516 -0,534 1,274 6,718 -4,375 -3,190 4,409 5 3,471 

Bransch 2,680 -1,044 1,065 3,726 -1,757 -1,214 3,456 Bransch 3,456 
 Tabell 4.8. Alfavärdena i period två för de aktier i Finans och fastighet som hade högst respektive lägst 
 alfavärde i period ett. 
 
Den investerare som valde ut de aktier, tre till fem stycken, med högst alfavärden under 
period ett, kunde se sitt innehav generera högre riskjusterad avkastning under period två än 
branschens genomsnitt. För de aktier, tre till fem stycken, som i period ett uppvisade lägst 
alfavärden genererade de också lägre alfavärden i period två än branschgenomsnittet, 
undantaget för fem aktier där skillnaden var marginell.  
 

Informationsteknik 

  Prestation per 2 (positiva) Prestation per 2 (negativa) 

Antal AA* BB* CC* DD* EE FF Summa per 2 Antal Summa per 2 

1         2,917 5,673 8,590 1 -12,220 

2         2,442 5,727 8,169 2 -9,467 

3         2,321 5,241 7,562 3 -4,760 

4         1,386 4,724 6,110 4 -2,034 

5         0,185 2,753 2,938 5 -4,180 

Bransch         1,092 -0,878 0,214 Bransch 0,214 

* För få aktier i perioden.        
 Tabell 4.9. Alfavärdena i period två för de aktier i Informationsteknik som hade högst respektive lägst 
 alfavärde i period ett. 
 
Tabell 4.9 visar att de aktier som uppvisade högst alfavärden under period ett, även hade 
högre alfavärden än branschgenomsnittet i period två. Analogt för de som hade lägst 
alfavärden under period ett, där samtliga presterade sämre än branschens genomsnitt.  
 

Industrivaror och tjänster 

  Prestation per 2 (positiva) Prestation per 2 (negativa) 

Antal AA BB CC DD EE FF Summa per 2 Antal Summa per 2 

1 -1,947 -0,490 3,923 3,633 4,407 -0,680 8,846 1 10,157 

2 2,308 -2,454 4,117 2,532 4,112 1,109 11,724 2 1,134 

3 2,616 -0,465 5,182 1,577 2,762 1,219 12,891 3 0,603 

4 3,396 0,207 3,534 1,636 0,889 0,935 10,597 4 4,334 

5 2,617 -0,650 3,709 1,376 1,701 0,861 9,614 5 5,372 

Bransch 2,820 0,433 2,098 1,120 1,632 -0,369 7,734 Bransch 7,734 
 Tabell 4.10. Alfavärdena i period två för de aktier i Industrivaror och tjänster som hade högst respektive  
 lägst alfavärde i period ett. 
 
I tabell 4.10 observerades att de aktier, en till fem stycken, med högst alfavärden under period 
ett också gav en högre avkastning än branschgenomsnittet i period två. Analogt för de med 
lägst alfavärden under period ett, med undantag för en aktie som hade överpresterat branschen 
som helhet. 
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5. ANALYS 

 
I kapitel fem kopplas den insamlade datan och de genomförda testerna till den teoretiska 

grund som uppsatsen bygger på, i syfte att besvara det problem som formulerades i det 

inledande kapitlet. Studiens problembakgrund och diskussion från kapitel ett ramar in 

analysen och utgör fundamentet för hur kapitlet är uppbyggt.   

 
Från datamaterialet och de tester som genomfördes i empirikapitlet konstaterades att 
alfavärden existerar. Den första hypotesen visar att samtliga aktiers alfavärden kan statistiskt 
säkerställas då testerna enbart omfattar huruvida alfavärdet är skilt från noll eller inte. Vidare 
visade testerna från hypotes två och tre att såväl positiva som negativa genomsnittliga 

alfavärden existerade, där vissa av dem var signifikanta och andra inte. Samtliga 
genomsnittliga alfavärden för hypotes två och tre var skilda från det hypotetiska alfavärdet på 
noll, även om majoriteten inte var säkerställda rent statistiskt.  
 
När en institution som Andra AP-fonden till viss del arbetar aktivt för att nå riskjusterad 
överavkastning (ap2.se, 080205), genom att leta efter alfavärden, är det ett rimligt antagande 
att det finns alfavärden på marknaden. I den första hypotesen testades om alfavärdena var 
signifikant skilda från noll, oavsett riktning. Resultaten visade att samtliga 
tolvmånadersperioder uppvisade signifikanta skillnader mellan den faktiska och den 
förväntade avkastningen. Det innebär att Andra AP-fonden varje månad har möjlighet att 
pricka in aktier som kommer att uppvisa positiva eller negativa alfavärden18. Svårigheten är 
då att hitta dem vid rätt tidpunkt och investera i dem, vilket också Kothari och Warner (2001) 
påpekar. 
 
Hypotes två och tre påvisade att det endast var tre av 20 aktier som signifikant överpresterade 
i period ett som också fortsatte att prestera signifikant i samma riktning i period två. Sett till 
teststatistiken från hypoteserna kan det inte påstås att det finns trender som håller i sig över 
längre perioder. Istället kan avsaknaden av systematiska trender möjligen förklaras av 
teorierna om en effektiv marknad och random walk.  
 
Resultaten från hypotes två och tre indikerar att det kan finnas ett informationsutbyte på 
marknaden där efterfrågan och utbud styr prissättningen på ett effektivt sätt. Som observerats 
finns det bara undantagsvis19 positiva och negativa alfavärden som är signifikanta under 
längre perioder, då aktierna korrigeras för den information som finns på marknaden. 
Resonemanget återfinns i studien av Arugaslan m.fl. (2008) som påvisar att fonder som 
presterat bra under en period tenderar att prestera sämre under nästkommande period, då 
fonden tappar i attraktionskraft. Det är författarnas uppfattning att sådana felprissättningar i 
förhållande till CAPM inprisas i nästa period och medför att aktien återgår till någon form av 
jämvikt med CAPM. Det innebär att marknaden hela tiden prissätter tillgångar med den 
information som är tillgänglig för investerarna (Claesson, 1987).  
 
”Two things that are equivalent cannot sell at different prices” (Elton & Gruber, 1995, s. 299). 
Citatet implicerar att priserna på tillgångar korrigeras för felprissättningar och över längre 
perioder presterar i enlighet med vad som marknaden förväntar sig av dem.  
 
                                                
18 Blankning är en alternativ strategi, varför även negativa alfavärden är värda att leta och sträva efter. 
19 Endast tre aktier som i period ett hade ett signifikant alfavärde uppvisade ett signifikant alfavärde i samma 
riktning under period två. 
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Majoriteten av de undersökta aktierna uppvisade inga genomsnittliga alfavärden som var 
signifikanta under längre perioder. Det kan tyda på att investerare har uppmärksammat de 
kortvariga felprissättningarna inom perioderna och bidragit till att pressa priserna tillbaka mot 
de förväntade enligt CAPM. Vinell och De Ridder (1995) anser att det här är den 
prismekanism som på sikt pressar marknaden mot jämvikt. Teststatistiken från hypotes två 
och tre indikerar att aktiepriser tenderar att fluktuera över tiden, vilket ter sig naturligt då 
aktier i enlighet med antagandena för CAPM följer marknadens utveckling som helhet.  
 
Att aktiepriser ständigt skall vara korrekt prissatta är enligt Claesson (1987) inte troligt, då det 
hela tiden finns faktorer som inte är inbakade i priset. Ericssons plötsliga kursfall efter 
vinstvarningen under hösten 2007 och samma akties kraftiga uppgång efter kvartalsrapporten 
i april 2008 visar tydligt att ny information har stor inverkan på prissättningen av aktierna 
(di.se, 080506). Sådana faktorer är närmast att betrakta som företagsspecifika, varför de inte 
finns med i de beräkningsmässiga grunderna för en prissättningsmodell som CAPM. Den här 
undersökningen är inget undantag, då resultaten visar att aktiepriser påverkas av för CAPM 
exogena faktorer. En utveckling av CAPM, där fler faktorer bakas in som avgörande för 
aktieprisets utveckling skulle bidra till bättre förutsägelser om framtiden. Sådana 
modifieringar har redan utvecklats (Carhart, 1997; Fama & French, 2004), då de anser att 
förklaringsgraden i den ursprungliga CAPM är bristfällig. 
 
I enlighet med hypotes två och tre, påvisade även Jensen (1968) att det inte fanns några 
tydliga tendenser för signifikanta alfavärden. Resultaten från hypotes två och tre visade att det 
fanns vissa aktier som uppvisade såväl positiva som negativa alfavärden under 
tolvmånadersperioderna. Av materialet vore det dock direkt felaktigt att påstå att det handlar 
om trender för de undersökta perioderna. Även om det fanns ett fåtal aktier som uppvisade 
alfavärden på varandra följande perioder ser författarna det som svårt för en investerare att 
fånga upp dem.  
 
Att aktiernas alfavärden generellt var kortlivade framkom i hypotes två och tre, vilket var 
något som också Arugaslan m.fl. (2008) observerade. Som resultatet från hypoteserna visade 
var de alfavärden som fanns under en eller två månader, generellt inte möjliga att statistiskt 
säkerställa under en längre period som tolv månader. Det innebär att det blir svårt för en 
investerare att observera enskilda aktier som uppvisar sådana trender under kortare perioder. 
 
Arugaslan m.fl. (2008) menar att prisjusteringar sker från period till period beroende på hur 
tillgångarna presterar, vilket närmast kan tolkas som att en tillgång aldrig kan prestera i 
samma riktning under två på varandra följande perioder. Hypotes två och tre konfirmerade 
resonemanget, om än inte fullt ut. Det fanns ett fåtal alfavärden som var signifikanta, men för 
övriga kunde slumpen vara anledningen till rörelserna. Nivån på informationseffektiviteten på 
marknaden spelar också in, vilken bidrar till justeringen av priserna över tiden. Det här är en 
vital förklaring till varför aktier har svårt att prestera i samma riktning under på varandra 
följande perioder, vilket också Muendler (2007) påpekar. Bodie m.fl. (2005) lyfter fram 
tillgången på information som den helt avgörande faktorn för aktieprisutveckling, vilket också 
resultatet från hypotes två och tre indikerade. 
 
Även om hypotes två och tre visade att det endast undantagsvis fanns signifikanta 
genomsnittliga alfavärden, menar Vinell och De Ridder (1995) att slumpmässiga faktorer kan 
ha inverkan på hur placerare presterar under kortare perioder.  
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Därmed kan slumpmässigheter skapa riskjusterad överavkastning av andra skäl än skicklighet 
och effektivt informationsutbyte. Eftersom hypotes två och tre baserades på statistiskt 
säkerställda siffror, och allt annat var att betrakta som inslag av slumpen, blev det intressant 
att undersöka hur aktierna presterade om slumpen accepterades som en faktor till alfavärdenas 
uppkomst. 
 
I motsats till resonemanget kring hypotes två och tre har det observerats att historien bär på 
information om framtiden, vilket också Elton m.fl. (1996) påvisade. När datamaterialet 
undersöktes genom att i period två välja ut de aktier som uppvisade högst alfavärde under 
period ett, framgick det att majoriteten av aktierna tenderade att uppvisa högre alfavärden än 
branschens genomsnitt under period två. Analogt för de aktier med lägst alfavärde under 
period ett. Det är att betrakta som att de undersökta aktierna uppvisar en Momentumeffekt, 
vilket också var något som Jegadeesh och Titman (1993) kunde påvisa.  
 

 
Diagram 5.1. Prestation i period två för de en till fem bästa aktierna i period ett, sett till högst alfavärde.  
 
När det gäller de aktier som uppvisade högst alfavärden under period ett (A-F), visade det sig 
att de också uppvisade högre genomsnittliga alfavärden i period två (AA-FF) än branschen 
som helhet. Undantaget var Finans och fastighetsbranschen som uppvisade lägre alfavärden i 
period två än branschen som helhet när en och två aktier valdes ut. Att ett fåtal aktier tillfälligt 
kan avvika från en trend genom slumpmässiga rörelser är helt naturligt (Vinell & De Ridder, 
1995). Vid fler undersökta aktier, såsom tre till fem, blir det mer representativt för en 
aktieportfölj, då fler observationer medför att trender mer sanningsenligt kan urskiljas.  
 

 
Diagram 5.2. Prestation i period två för de en till fem sämsta aktierna i period ett, sett till lägst alfavärde.  
 
Liknande mönster har observerats för de aktier som hade lägst alfavärden under period ett. 
Studien visar att samtliga aktier som uppvisade lägst alfavärden under perioden, även hade 
lägre alfavärde än branschgenomsnittet under period två.  
 

Prestation i period 2 

0,000 
2,000 
4,000 
6,000 
8,000 

10,000 
12,000 
14,000 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

Finans och Fastighet 
Branschgenomsnitt  3,456 
 
Informationsteknik 
Branschgenomsnitt  0,214 
 
Industrivaror och tjänster 
Branschgenomsnitt 7,734 

Prestation i period 2 

-15,000 
-10,000 

-5,000 
0,000 
5,000 

10,000 
15,000  

Finans och Fastighet 
Branschgenomsnitt  3,456 
 
Informationsteknik 
Branschgenomsnitt  0,214 
 
Industrivaror och tjänster 
Branschgenomsnitt 7,734 

1     2     3     4     5      1      2     3     4      5     1     2     3     4      5 



Jakten på Alfa   Analys 

32 

Undantaget var Finans och fastighetsbranschen för en och två aktier, men också för fem 
aktier, dock marginellt. Även en aktie i industrivaror och tjänster föll utanför ramen. Både när 
det gäller de positiva och negativa trenderna underbyggs resultaten av det som framkom i 
studien av Elton m.fl. (1996) och Jegadeesh och Titman (1993) om att historien säger något 
om framtiden.  
 
Claesson (1987) hävdar att felprissatta aktier som öppnar upp för riskjusterad överavkastning 
indikerar att marknaden är ineffektiv på ett eller annat sätt. Intressant blir då att fråga sig om 
felprissättningar beror på låg informationseffektivitet, vilket Claesson menar, eller på den 
bristande förklaringskraften i CAPM. Eftersom CAPM enbart ser till marknadsrisken tyder 
felprissättningar på att det finns mer information på marknaden som inte inprisas i modellen, 
däribland företagsspecifika händelser.  
 
Det kan vara klokt att investera i de aktier som presterat bäst under den senaste tiden, att låta 
trenden bli ens vän (Munkhammar, 2008). Från empirikapitlet framkom att om en investerare 
väljer de aktier, tre till fem stycken, som uppvisat högst alfavärden under period ett, kommer 
denne att uppnå en högre riskjusterad avkastning än branschen som helhet under period två. 
Dock kan en tänkbar förklaring vara att teknisk analys kan vara självuppfyllande 
(Bernhardsson, 2005), då investerare söker efter aktier som gått bra den senaste tiden i tron 
om att de ska fortsätta prestera i samma riktning under nästa period. 
 
De observerade trenderna är i kontrast till det som Claesson (1987) kom fram till i sin studie 
för drygt tjugo år sedan. Hon menade då att den svenska aktiemarknaden var väldigt nära 
starkt effektiv, men de trender som påvisats i empirin visar snarare på att marknaden är svagt 
effektiv, då historien faktiskt säger något om hur tillgången presterar i nästa period.  
 
Återigen är det viktigt att klargöra att resonemanget kring utvecklingen under period två för 
de aktier med högst respektive lägst alfavärde under period ett inte bygger på statistiskt 
säkerställda siffror, varför det inte går att säkerställa resultatet. Samtidigt har författarna svårt 
att blunda för det faktum att studien tyder på att historien bär på information om framtiden. 
Det är intressant att fråga sig huruvida det är troligt att det bara är slumpen som förklarar 
rörelserna, när de nästintill uteslutande går i en och samma riktning. Då studien med dess 
slumpmässiga urval visat att historien bär på information om framtiden, ser författarna en 
orimlighet i att sådana observationer enbart skall förklaras av slumpen. Som Vinell och De 
Ridder (1995) menar kan slumpen tillfälligt skapa vinnare, men författarna tror inte att 
slumpen är den enda faktorn till sådana tillfälliga vinnare. Tänkbart är istället att 
fluktuationerna skapar alfavärden, och att de nödvändigtvis inte är slumpmässiga.  
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6. SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER 

 
I det avslutande kapitlet sammanfattas reflektionerna från det föregående kapitlet. Den analys 

som gjorts av det insamlade datamaterialet ligger till grund för de slutsatser som dras. 

Slutligen lämnas förslag till fortsatt vetenskaplig forskning inom det valda ämnesområdet. 

 

6.1 Slutdiskussion 

 
Som undersökningen visar finns alfavärden på den svenska aktiemarknaden. Samtliga 
tolvmånadersperioder innehöll aktier som uppvisade signifikanta alfavärden. En orsak till 
uppkomsten av alfavärden kan enligt författarna vara att CAPM inte är fullständig som 
värderingsmodell, då specifika faktorer inte vägs in i värderingen av de riskfyllda 
tillgångarna. Ericssons rusning på börsen under slutet av april 2008 (di.se, 080506), efter 
offentliggörandet av företagets rapport för årets första kvartal, visar tydligt att sådana exogena 
faktorer påverkar kursutvecklingen. En annan orsak kan vara att informationsutbytet inte är 
tillräckligt effektivt för att sådana händelser skall vara inprisade i aktien, utan när de väl 
inträffar slår det kraftigt mot aktiekursen.  
 
Att helt förutspå framtida aktieprisutveckling ser författarna som en utopi, då studien visar att 
aktiers genomsnittliga alfavärden tenderar att plana ut över längre perioder. Signifikanta 
skillnader i en viss riktning under en längre period, såsom tolv plus tre månader, är sällsynta i 
studien, vilket bör avspegla de studerade branscherna. Under längre perioder verkar det som 
att kursutvecklingen kontinuerligt påverkas av såväl rådande marknadsläge som företags-
specifika händelser, varför kursförändringarna är närmast slumpmässiga och därmed svåra att 
förutspå. Aktiernas kursutveckling kan därmed liknas vid en random walk samtidigt som 
graden av effektivt informationsutbyte spelar in. Då det endast undantagsvis finns signifikanta 
alfavärden under längre perioder anser författarna att den svenska aktiemarknaden är att 
betrakta som åtminstone halvstarkt effektiv. På det sätt som studien är utformad, med 
indelningen i tolv- och tremånadersperioder, kan hypotesen om att historien bär på 
information om framtiden förkastas.  
 
När materialet undersöks utan hänsyn till huruvida alfavärdena är statistiskt säkerställda eller 
ej, visar studien i kontrast till föregående stycke, att historisk prestation innehåller information 
om framtida kursutveckling. Det indikerar att teknisk analys, som grundar sig på CAPM-
ansatsen, kan fungera på den svenska aktiemarknaden. När det är möjligt för en investerare att 
utnyttja historisk information för att nå riskjusterad överavkastning, kan det tyda på att den 
svenska aktiemarknaden är svagt effektiv. Dock kan resultatet inte säkerställas statistiskt, 
varför resonemanget mer är att betrakta som en hypotes.  
 
Den totala slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att alfavärden visserligen existerar, 
men att de under längre perioder, såsom tolv månader, inte ger ett tillräckligt bra 
beslutsunderlag för investerare vid urval av rätt aktier inför framtiden. En teknisk analys, 
såsom den genomfördes i studien, är alltså inte tillräcklig för att förklara aktiers 
kursutveckling i framtiden, utan fler faktorer måste vägas in för att beslutet skall bli optimalt. 
Av resonemanget kan författarna inte dra någon annan slutsats än att den svenska 
aktiemarknaden åtminstone är halvstarkt effektiv. En investerare kan alltså inte nå 
riskjusterad överavkastning genom att utnyttja historisk information och studera hur aktien 
presterat under de senaste tolv månaderna.  
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6.2 Implikationer 

 
Då resultatet i studien indikerar att den svenska aktiemarknaden inte är fullständigt effektiv 
innebär det enligt teorin att det kan finnas felprissatta aktier på börsen. Mot bakgrund av 
studien blir det därför högintressant för en investerare att leta efter sådana aktier för att 
möjligen nå riskjusterad överavkastning.  
 
Studien visar att det inte går att förutsäga framtiden, men resultatet är inte helt entydigt. Det 
kan därför vara lönsamt för en investerare att följa aktiemarknadens utveckling och observera 
trender, men också kursrörelser under kortare tidsperioder då sådana inte uteslutande måste 
bero på slumpen. Det finns trender på aktiemarknaden, även om de inte alltid är tydliga för en 
investerare.      
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 
Författarna har under studiens gång funderat i banor kring huruvida en utvecklad form av 
CAPM, såsom den trefaktorsmodell som utvecklats av Fama och French (2004), skulle ha 
givit ett annorlunda resultat. Det är tänkbart, då de modifierade och utvecklade versionerna av 
CAPM har en högre förklaringsgrad, vilket Kothari och Warner (2001) visade. En utvecklad 
modell, förslagsvis genom regressionsanalys där variabler med hög förklaringsgrad 
inkluderas, skulle kunna bidra till att fler väljer att investera aktivt.   
 
Vidare vore en undersökning av de företag på börsen vars aktier har låg omsättning ett 
intressant upplägg. Tänkbara konsekvenser av mindre handel är att aktierna inte är lika 
effektivt prissatta då tillfällena för informationsutbyte mellan efterfråge- och utbudssidan inte 
är lika frekventa. Att analysera sådana skillnader vore relevant och intressant ur 
investerarsynpunkt. Också jämförelser mellan olika börser, exempelvis den svenska och 
tyska, i syfte att undersöka hur handelsvolymer påverkar aktieprissättningen är ett annat 
område som skulle kunna undersökas.  
 
Att med hjälp av regressionsanalys försöka skatta en alfalinje och jämföra denna med CAPM 
är ett sätt att grafiskt uppskatta hur en aktie tenderar att prestera i förhållande till CAPM. Det 
kan också tänkas ge bättre och säkrare prediktioner om framtida aktiepris, vilket därmed kan 
komplettera en undersökning i likhet med den här, och därmed vara av intresse för aktörerna 
på marknaden.  
 
Som studien visar bär historien på information om framtiden, om än ej signifikant. Då det i 
analyskapitlet förs ett resonemang kring att det är orimligt att anta att avvikelserna endast 
beror på slumpen, vore det intressant att genomföra utökade studier kring dessa avvikelser. 
Fler branscher och aktier samt fler tidsperioder skulle resultera i en bredare grund för 
resonemang kring effektiviteten på den svenska aktiemarknaden. Då finns det större 
möjligheter att utröna huruvida det finns någon sanning i uttrycket ”the trend is your friend” 
(Munkhammar, 2008) eller om talesättet bara är en myt?  
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BILAGA 1 
 
Ordlista 
 
Aktiv placering: En investerare som placerar i ett eller flera investeringsobjekt för att försöka 
uppnå en högre riskjusterad avkastning än vad som förväntas av marknaden. 
 

Beta (β): Anger placeringens risk i relation till ett visst marknadsindex i CAPM-formeln. 
Betavärdet anger således placeringens exponering gentemot marknaden. Benämns också 
systematisk- eller marknadsrisk. 
 
Capital Asset Pricing Model (CAPM): En prissättningsmodell som beräknar jämviktspriser 
på marknaden för riskfyllda tillgångar. Modellen sätter den förväntade avkastningen för en 
tillgång i relation till dess systematiska risk, mätt som beta. (Bodie m.fl., 2005) 
 
Effektiva Marknadshypotesen (EMH): Hypotesen utgår från att de finansiella marknaderna 
är informationseffektiva, dvs. information är den helt avgörande källan vid prissättningen av 
aktier. Enligt teorin kan marknaden vara antingen svagt, halvstarkt eller starkt effektiv.  
 

Historisk information: I studien består historisk information enbart av historiska aktiekurser. 
 

Holding Period Return (HPR): En tillgångs avkastning för en aktuell period, uppdelad i 
värdetillväxt och direktavkastning (Vinell & De Ridder, 1995). 
 
Jensen’s Alpha (Alfavärde): Skillnaden mellan faktisk avkastning och den förväntade 
avkastningen enligt CAPM (Jensen, 1968).  
 

Momentumeffekt: En effekt som innebär att en akties prestation för en period fortsätter i 
samma riktning under nästkommande period (Bodie m.fl., 2005). 
 

Passiv placering: Investering i någon form av index. Motsatsen till aktiv placering. 
 

Riskfri ränta (rf): Per definition är denna avkastning helt riskfri, dvs. dess betavärde = 0.  
 

Riskjusterad överavkastning: Den del av avkastningen som överstiger vad som motiveras av 
den tagna risken.  
 
Riskpremie (rm-rf): Den extra avkastning en investerare erhåller när denne tar mer risk än det 
riskfria alternativet.  
 

Security Market Line (SML): Visar CAPM-sambandet grafiskt, där den förväntade 
avkastningen på en aktie är en linjär funktion av aktiens betavärde (marknadsrisk).  
 
Svag informationseffektivitet: En aktiemarknad där endast historisk information reflekterar 
aktiens kurs.  
 
Teknisk analys: Att med hjälp av historisk information förutsäga framtiden. 
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BILAGA 2 
 
Definitioner av utvalda branscher (omxgroup.com, 080303). 
 
Industrivaror och tjänster 

Industrivaror och tjänster innefattar företag vars verksamheter domineras av följande 
aktiviteter: tillverkning och distribution av kapitalvaror, inklusive flyg- och försvarsindustri, 
byggnadsprodukter, projektering och konstruktion i byggindustrin, elutrustning och maskinell 
utrustning till industrin. Kommersiella tjänster och produkter innefattar tryckning, bemanning, 
miljöservice, kontorstjänster. Transport innefattar flygbolag, fraktbolag, rederier, väg- och 
järnvägstransport samt infrastruktur för transporter. 
 
Finans och fastighet 

Finans och fastighet består av företag som ägnar sig åt bankverksamhet, hypoteksfinansiering, 
finanstjänster till privatkunder, specialiserade finanstjänster, investment banking och 
mäkleriverksamhet, tillgångsförvaltning och depåverksamhet, företagslån, försäkring, 
finansiella investeringar och fastigheter inklusive fastighetsfonder. 
 
Informationsteknik 

Informationsteknik omfattar följande övergripande områden: IT-program och –tjänster, 
inklusive företag som i första hand utvecklar program inom områden såsom Internet, 
tillämpningar, system, databashantering och/eller hemunderhållning samt företag som 
tillhandahåller IT-konsulttjänster och andra tjänster, och databearbetning och outsourcade 
tjänster; maskinvara och utrustning, inklusive tillverkare och distributörer av 
kommunikationsutrustning, datorer och kringutrustning, elektronisk utrustning och likartade 
instrument samt halvledare och halvledarutrustning.  
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BILAGA 3 
 
Utvalda aktier 
 
Från de tre branscherna har för studien sextio aktier valts ut slumpmässigt, tjugo per bransch. 
Aktiernas noteringsdatum är hämtat från avanza.se (080214). 
 

Finans och fastighet 

Aktie Aktielista Noterat 

Affärsstrategerna B Small 1998-06-26 

Avanza Mid 1992-11-12 

Castellum Large 1997-05-23 

Fabege Large 1990-01-02 

Fast. Balder B Small 1999-10-12 

Geveko B Small 1988-10-10 

Handelsbanken B Large 1990-11-21 

Hufvudstaden A Large 1979-01-02 

Investor B Large 1984-09-18 

Kungsleden Large 1999-04-14 

Latour B Large 1988-11-01 

Ledstiernan B Small 1995-04-10 

Lundbergföretagen B Large 1988-11-01 

Luxonen SDB Small 1990-06-11 

Nordnet B Mid 1999-12-16 

Ratos B Large 1988-11-01 

Skanditek Mid 1988-10-25 

SäkI Mid 1997-05-13 

Wallenstam B Mid 1991-08-12 

Öresund Mid 1988-11-01 
    

Informationsteknik 

Aktie Aktielista Noterat 

AddNode B Small 1999-06-10 

Anoto Group Small 2000-03-15 

Axis Large 2000-06-27 

Beijer Electronics Small 2000-06-08 

Cash Guard B Small 1999-09-01 

Cybercom Group Europe Small 1999-12-01 

ElektronikGruppen B Small 1989-05-02 

IBS B Small 1986-05-20 

Industrial & Financial Sys. B Mid 1997-06-30 

Lagercrantz Group B Small 2001-09-03 

Micronic Laser Systems Mid 2000-03-09 

MultiQ International Small 1997-05-05 

Orc Software Mid 2000-10-19 

Prevas B Small 1998-05-29 

ReadSoft B Small 1999-06-22 

Semcon Mid 1997-05-26 

Sigma B Small 2001-09-28 

Technology Nexus Small 1998-06-02 

Teleca B Small 1997-02-21 

Telelogic Mid 1999-03-08 
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Industrivaror och tjänster 

Aktie Aktielista Noterat 

Addtech B Mid 2001-09-03 

Alfa Laval Large 2002-05-17 

B&B TOOLS B Mid 1979-01-02 

Cardo Mid 1995-02-27 

CTT Systems Small 1997-11-11 

Duroc B Small 1996-10-24 

HL Display B Small 1993-12-20 

Midway B Mid 1990-08-28 

Morphic Technologies Mid 2000-12-22 

Munters Mid 1997-10-21 

NCC B Large 1988-09-12 

Peab B Mid 1989-05-02 

Rederi AB Transatlantic Small 1991-06-14 

SCANIA B Large 1996-04-01 

Securitas B Large 1991-07-09 

SinterCast Small 1993-04-26 

SWECO B Mid 1998-09-21 

Svedbergs B Small 1997-10-03 

Trelleborg B Large 1986-01-02 

Volvo B Large 1979-01-02 
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BILAGA 4 
 
Kolmogorov-Smirnovstest för normalfördelad variabel 
 
H0: Materialet avviker inte från normalfördelning 
H1: Materialet avviker från normalfördelning 
 
Nollhypotesen förkastas om p-värdet < 0,05. 
 
Levene’s test för lika varians inom populationen 

 
H0: De båda stickproven inom populationen uppvisar samma stickprovsvarians, s2

t = s2
t+1 

H1: De båda stickproven inom populationen uppvisar skillnader i stickprovsvarians, s2
t ≠ s2

t+1 
 
Nollhypotesen förkastas om p-värdet < 0,05. 
 
Förklaring till tabellerna 

n = Antal månadsobservationer 

αest / n = Aritmetiskt medelvärde, alfaestimat 

σα est = Standardavvikelse, alfaestimat 

s2
t = s2

t+1 = Nollhypotes om lika stickprovsvarians inom populationen 

n.s. = not significant, dvs. nollhypotesen icke-förkastas 

 
 
Finans och fastighet  

Aktie n αest / n σα est Normalfördelad s
2

t = s
2

t+1  

Affärsstrategerna B 66 -1,5% 10,8% 0,177 n.s. 0,645 n.s.  

Avanza 96 2,2% 10,7% 0,802 n.s. 0,060 n.s.  

Castellum 79 1,4% 6,3% 0,913 n.s. 0,349 n.s.  

Fabege 96 1,5% 5,3% 0,987 n.s. 0,437 n.s.  

Geveko B 96 0,3% 5,6% 0,744 n.s. 0,918 n.s.  

Hufvudstaden A 96 1,0% 5,3% 0,974 n.s. 0,715 n.s.  

Kungsleden 56 2,8% 7,8% 0,663 n.s. 0,411 n.s.  

Latour B 96 0,8% 5,8% 0,992 n.s. 0,126 n.s.  

Lundbergföretagen B 96 1,2% 4,4% 0,835 n.s. 0,159 n.s.  

Nordnet B 48 2,0% 13,6% 0,076 n.s. 0,113 n.s.  

SäkI 79 0,0% 7,5% 0,671 n.s. 0,714 n.s.  

Wallenstam B 96 2,5% 7,9% 0,712 n.s. 0,903 n.s.  

Öresund 96 1,5% 5,7% 0,580 n.s. 0,577 n.s.   

Fast. Balder B 50 -0,3% 16,3% 0,043 * 0,019 * Exkluderad 

Handelsbanken B 96 0,6% 4,2% 0,774 n.s. 0,008 ** Exkluderad 

Investor B 96 -0,1% 4,5% 0,995 n.s. 0,001 ** Exkluderad 

Ledstiernan B 96 0,7% 32,9% 0,000 *** 0,005 ** Exkluderad 

Luxonen SDB 96 1,6% 5,4% 0,670 n.s. 0,000 *** Exkluderad 

Ratos B 96 1,9% 5,0% 0,809 n.s. 0,018 ** Exkluderad 

Skanditek 96 -0,4% 11,3% 0,651 n.s. 0,001 ** Exkluderad 
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Informationsteknik  

Aktie n αest / n σα est Normalfördelad s
2

t = s
2

t+1  

AddNode B 54 -0,8% 8,6% 0,882 n.s. 0,605 n.s.  

Anoto Group 25 -0,3% 13,8% 0,679 n.s. 0,415 n.s.  

Axis 42 6,6% 13,8% 0,703 n.s. 0,379 n.s.  

Beijer Electronics 42 -0,2% 13,7% 0,559 n.s. 0,302 n.s.  

Cybercom Group Europe 48 1,8% 9,2% 0,462 n.s. 0,471 n.s.  

ElektronikGruppen B 96 0,0% 9,3% 0,422 n.s. 0,411 n.s.  

Lagercrantz Group B 27 1,4% 6,6% 0,604 n.s. 0,589 n.s.  

Micronic Laser Systems 45 -0,9% 13,0% 0,810 n.s. 0,152 n.s.  

Orc Software 38 3,7% 10,9% 0,935 n.s. 0,192 n.s.  

Prevas B 67 1,4% 12,1% 0,504 n.s. 0,200 n.s.  

ReadSoft B 54 1,1% 11,2% 0,743 n.s. 0,269 n.s.  

Sigma B 27 -0,9% 8,0% 0,970 n.s. 0,865 n.s.  

Technology Nexus 66 -5,1% 14,1% 0,352 n.s. 0,432 n.s.   

Cash Guard B 51 1,8% 17,2% 0,044 * 0,158 n.s. Exkluderad 

IBS B 96 0,3% 14,2% 0,710 n.s. 0,014 * Exkluderad 

Industrial & Financial Sys. B 78 0,1% 16,0% 0,211 n.s. 0,000 *** Exkluderad 

MultiQ International 79 1,8% 18,3% 0,304 n.s. 0,001 ** Exkluderad 

Semcon 79 1,1% 13,8% 0,492 n.s. 0,013 * Exkluderad 

Teleca B 82 -0,6% 12,2% 0,939 n.s. 0,042 * Exkluderad 

Telelogic 74 1,8% 14,3% 0,667 n.s. 0,037 * Exkluderad 

 

Industrivaror och tjänster  

Aktie n αest / n σα est Normalfördelad s
2

t = s
2

t+1  

Addtech B 27 1,6% 7,4% 0,653 n.s. 0,903 n.s.  

Alfa Laval 19 1,9% 7,1% 0,672 n.s. 0,183 n.s.  

B&B TOOLS B 96 1,7% 6,6% 0,353 n.s. 0,412 n.s.  

Cardo 96 0,6% 5,6% 0,464 n.s. 0,464 n.s.  

Midway B 96 1,6% 6,7% 0,953 n.s. 0,909 n.s.  

Morphic Technologies 36 5,7% 18,3% 0,375 n.s. 0,114 n.s.  

Munters 74 0,3% 6,9% 0,422 n.s. 0,818 n.s.  

NCC B 96 0,7% 7,4% 0,983 n.s. 0,560 n.s.  

Peab B 96 2,8% 7,7% 0,792 n.s. 0,335 n.s.  

Rederi AB Transatlantic 96 1,6% 6,6% 0,830 n.s. 0,703 n.s.  

SCANIA B 92 1,0% 5,2% 0,247 n.s. 0,322 n.s.  

Securitas B 96 -0,9% 7,9% 0,924 n.s. 0,062 n.s.  

SWECO B 63 2,2% 7,4% 0,434 n.s. 0,759 n.s.  

Svedbergs B 74 0,9% 5,7% 0,869 n.s. 0,216 n.s.  

Trelleborg B 96 0,4% 7,0% 0,954 n.s. 0,628 n.s.  

Volvo B 96 0,7% 5,0% 0,980 n.s. 0,407 n.s.  

CTT Systems 73 -0,4% 19,8% 0,001 ** 0,106 n.s. Exkluderad 

Duroc B 86 -1,6% 11,1% 0,177 n.s. 0,043 * Exkluderad 

HL Display B 96 0,4% 11,9% 0,744 n.s. 0,000 *** Exkluderad 

SinterCast 96 1,1% 14,4% 0,003 ** 0,295 n.s. Exkluderad 
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BILAGA 5 
 
Teststatistik från hypotes ett, där nollhypotesen om inga alfavärden under tolvmånaders-
perioden, dvs. αest = αhyp, förkastas om p < 0,05.  
 

Finans och fastighet A B C 

 Medel P-värde Medel P-värde Medel P-värde 

Affärsstategerna B         6,723 0,000 

Avanza 12,279 0,000 6,472 0,001 9,09 0,000 

Geveko B 3,145 0,000 6,968 0,000 4,208 0,000 

Hufvudstaden A 2,44 0,001 5,065 0,000 2,193 0,000 

Nordnet B             
 

Finans och fastighet D E F 

  Medel P-värde Medel P-värde Medel P-värde 

Affärsstategerna B 6,368 0,000 11,538 0,004 4,371 0,000 

Avanza 6,466 0,000 7,906 0,000 7,142 0,000 

Geveko B 4,548 0,000 2,933 0,000 6,042 0,000 

Hufvudstaden A 2,908 0,000 6,405 0,000 4,582 0,001 

Nordnet B 5,753 0,000 11,674 0,001 6,036 0,000 

 
Informationsteknik A B C 

  Medel P-värde Medel P-värde Medel P-värde 

AddNode B         7,023 0,000 

Axis             

ElektronikGruppen B 5,973 0,000 8,214 0,002 8,544 0,003 

Prevas B         11,487 0,004 

Sigma B             
 

Informationsteknik D E F 

  Medel P-värde Medel P-värde Medel P-värde 

AddNode B 8,046 0,000 5,715 0,001 5,563 0,000 

Axis     11,448 0,000 12,949 0,001 

ElektronikGruppen B 5,529 0,002 4,173 0,031 6,143 0,000 

Prevas B 6,083 0,000 5,661 0,000 7,397 0,001 

Sigma B         7,549 0,000 

 
Industrivaror och tjänster A B C 

  Medel P-värde Medel P-värde Medel P-värde 

Alfa Laval             

B&B Tools B 4,618 0,003 4,873 0,000 4,036 0,000 

Midway B 4,756 0,000 6,548 0,000 2,849 0,000 

Scania B 5,109 0,000 3,57 0,001 3,184 0,001 

Svedbergs B     2,74 0,010 4,156 0,000 
 

Industrivaror och tjänster D E F 

  Medel P-värde Medel P-värde Medel P-värde 

Alfa Laval         3,899 0,000 

B&B Tools B 5,483 0,001 7,648 0,000 4,203 0,000 

Midway B 4,422 0,000 6,955 0,000 5,786 0,000 

Scania B 2,354 0,000 3,843 0,000 3,78 0.001 

Svedbergs B 5,593 0,000 4,065 0,000 3,314 0,000 
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BILAGA 6 
 
Teststatistik från hypotes två och tre, där nollhypotesen om inga genomsnittliga alfavärden 
under tolvmånadersperioden eller tremånadersperioden, dvs. αest = αhyp, förkastas om p < 0,05. 
 
Finans och fastighet 20010101 - 20011231 20020101 - 20020331  20020201 - 20030131 20030201 - 20030430 

  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde   Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde 

Affärsstrategerna B - - - - - -  - - - - - - 

Avanza 1,046 14,929 0,811 -5,570 2,939 0,030  4,728 7,369 0,037 -5,617 3,230 0,039 

Castellum - - - - - -  2,348 5,800 0,175 0,487 1,436 0,589 

Fabege 1,450 4,573 0,284 3,707 4,424 2,554  1,323 3,245 0,172 -3,240 1,819 0,037 

Geveko B 1,398 3,924 0,230 -0,493 3,313 0,809  1,732 9,201 0,521 0,730 5,901 0,841 

Hufvudstaden A -0,733 3,211 0,437 4,923 3,202 0,056  1,213 5,986 0,490 0,547 6,494 0,891 

Kungsleden - - - - - -  - - - - - - 

Latour B 2,333 4,896 0,113 2,697 0,650 0,002  -0,847 7,239 0,689 -1,900 12,243 0,801 

Lundbergföretagen B 2,016 5,739 0,237 5,333 1,641 0,005  2,219 4,190 0,080 -0,883 1,942 0,475 

Nordnet B - - - - - -  - - - - - - 

SäkI - - - - - -  -1,293 7,948 0,579 -0,103 9,562 0,986 

Wallenstam B 2,018 8,035 0,394 5,303 3,348 0,052  2,611 9,100 0,331 2,613 3,304 0,243 

Öresund 2,945 4,070 0,020 5,540 6,242 0,199  1,236 4,925 0,394 -3,070 5,333 0,375 
 

Finans och fastighet 20030801 - 20040731 20040801 - 20041031  20040301 - 20050228 20050301 - 20050531 

  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde 

Affärsstrategerna B -1,081 8,869 0,677 -4,287 8,565 0,435  -0,138 7,736 0,951 3,410 8,372 0,519 

Avanza 4,797 10,819 0,139 0,127 10,354 0,984  1,383 7,861 0,549 2,943 14,500 0,743 

Castellum 1,997 5,781 0,244 2,077 7,261 0,646  2,044 5,971 0,248 8,680 6,547 0,083 

Fabege 1,743 3,293 0,080 5,960 1,777 0,004  3,844 3,311 0,001 6,020 1,766 0,004 

Geveko B 1,657 4,775 0,242 -1,833 4,496 0,519  -0,204 5,418 0,897 -0,557 2,516 0,721 

Hufvudstaden A 1,633 2,295 0,022 3,963 4,101 0,169  2,338 2,911 0,011 6,350 8,965 0,287 

Kungsleden 2,433 6,277 0,193 3,863 3,494 0,128  2,695 6,074 0,139 11,587 3,748 0,006 

Latour B 0,020 4,527 0,988 0,217 5,148 0,945  0,733 4,739 0,597 -0,553 2,472 0,718 

Lundbergföretagen B 1,506 4,120 0,219 2,983 5,381 0,391  2,251 2,862 0,012 0,750 3,042 0,691 

Nordnet B - - - - - -  -3,319 5,914 0,065 -1,587 8,641 0,766 

SäkI 0,535 3,752 0,626 -0,590 4,067 0,814  2,296 11,147 0,483 1,757 4,016 0,491 

Wallenstam B 2,937 8,310 0,234 3,500 1,673 0,022  5,926 6,942 0,007 10,627 4,758 0,018 

Öresund 4,107 3,576 0,001 -3,197 7,131 0,481  2,358 5,806 0,173 -0,993 3,196 0,619 
 

Finans och fastighet 20050701 - 20060630 20060701 - 20060930  20061001 - 20070930 20071001 - 20071231 

  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde   Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde 

Affärsstrategerna B -0,953 17,158 0,849 -0,200 1,862 0,861  2,394 7,550 0,284 -4,710 6,877 0,301 

Avanza 6,384 7,598 0,008 -5,327 10,674 0,436  -1,023 8,477 0,680 8,853 8,252 0,137 

Castellum -0,792 8,671 0,755 1,407 0,475 0,007  -0,355 6,032 0,840 -3,143 3,925 0,238 

Fabege -1,988 7,179 0,348 4,643 5,922 0,246  -0,357 5,527 0,825 -2,147 3,633 0,364 

Geveko B -0,338 3,432 0,736 -2,680 4,144 0,325  1,270 7,460 0,561 -8,317 8,157 0,152 

Hufvudstaden A -0,790 6,946 0,697 1,767 3,765 0,462  1,668 6,094 0,353 -0,777 3,874 0,476 

Kungsleden 2,466 10,467 0,423 -1,767 16,277 0,860  0,357 7,287 0,867 3,583 6,287 0,379 

Latour B 2,359 5,074 0,121 -2,650 0,821 0,005  1,780 5,939 0,310 -1,637 9,296 0,776 

Lundbergföretagen B 0,988 3,854 0,384 -1,257 3,956 0,611  1,193 5,561 0,465 -3,963 4,523 0,204 

Nordnet B 7,469 13,757 0,073 -7,903 5,681 0,074  -2,661 7,132 0,210 4,060 9,787 0,512 

SäkI 1,675 5,868 0,333 -5,197 1,390 0,003  -0,802 6,265 0,662 -4,507 8,091 0,389 

Wallenstam B -0,750 5,284 0,628 0,547 8,663 0,918  1,413 8,935 0,589 -0,510 8,961 0,926 

Öresund 3,213 7,231 0,138 -4,227 3,597 0,112  0,881 6,293 0,633 -2,573 3,146 0,230 
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Informationsteknik 20010101 - 20011231 20020101 - 20020331  20020201 - 20030131 20030201 - 20030430 

  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde   Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde 

AddNode B - - - - - -  - - - - - - 

Anoto Group - - - - - -  - - - - - - 

Axis - - - - - -  - - - - - - 

Beijer Electronics - - - - - -  - - - - - - 

Cybercom Group Europé - - - - - -  - - - - - - 

ElektronikGruppen B -1,969 7,166 0,351 6,753 13,660 0,440  -0,853 11,725 0,803 -1,243 3,481 0,570 

Lagercrantz Group B - - - - - -  - - - - - - 

Micronic Laser Systems - - - - - -  - - - - - - 

Orc Software - - - - - -  - - - - - - 

Prevas B - - - - - -  - - - - - - 

ReadSoft B - - - - - -  - - - - - - 

Sigma B - - - - - -  - - - - - - 

Technology Nexus - - - - - -  - - - - - - 
 

Informationsteknik 20030801 - 20040731 20040801 - 20041031  20040301 - 20050228 20050301 – 20050531 

  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde 

AddNode B -6,297 5,974 0,001 0,973 6,338 0,803  0,049 9,210 0,985 -3,597 2,305 0,054 

Anoto Group - - - - - -  - - - - - - 

Axis - - - - - -  - - - - - - 

Beijer Electronics - - - - - -  - - - - - - 

Cybercom Group Europé - - - - - -  0,613 5,476 0,702 -0,790 2,937 0,666 

ElektronikGruppen B 1,274 12,600 0,729 -2,557 3,528 0,278  2,266 7,640 0,315 -7,840 6,505 0,105 

Lagercrantz Group B - - - - - -  - - - - - - 

Micronic Laser Systems - - - - - -  - - - - - - 

Orc Software - - - - - -  - - - - - - 

Prevas B 3,895 16,825 0,431 7,140 2,419 0,007  2,380 6,955 0,249 -9,530 8,133 0,112 

ReadSoft B 0,838 14,188 0,840 11,757 3,412 0,004  4,218 11,290 0,209 7,197 5,162 0,073 

Sigma B - - - - - -  - - - - - - 

Technology Nexus -2,131 17,144 0,671 -4,163 8,304 0,434  -5,324 8,779 0,047 -4,567 12,480 0,561 
 

Informationsteknik 20050701 - 20060630 20060701 - 20060930  20061001 - 20070930 20071001 – 20071231 

  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde   Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde 

AddNode B 2,113 7,454 0,337 -1,420 3,434 0,513  -0,102 6,803 0,959 4,887 8,948 0,398 

Anoto Group 2,067 18,756 0,706 -4,620 4,812 0,172  -0,148 10,792 0,962 -0,470 18,207 0,966 

Axis 7,143 13,162 0,073 2,917 13,760 0,732  7,499 15,983 0,118 5,780 13,603 0,503 

Beijer Electronics 4,238 8,796 0,109 1,967 4,373 0,480  0,542 5,683 0,744 0,597 2,437 0,693 

Cybercom Group Europé -1,356 6,851 0,500 5,967 6,221 0,172  6,529 10,978 0,051 4,270 10,177 0,508 

ElektronikGruppen B 2,587 7,146 0,223 2,080 5,955 0,578  -1,417 7,787 0,535 -9,533 3,743 0,012 

Lagercrantz Group B - - - - - -  2,008 7,324 0,353 -5,130 1,793 0,008 

Micronic Laser Systems 0,580 17.196 0,908 -3,227 6,373 0,430  -3,790 10,315 0,216 -10,587 20,657 0,425 

Orc Software 0,133 9,702 0,962 8,590 2,335 0,003  8,520 14,043 0,047 5,673 10,324 0,395 

Prevas B 0,999 7,540 0,651 1,797 14,661 0,842  2,432 10,151 0,416 3,173 11,917 0,669 

ReadSoft B -1,663 6,603 0,392 3,873 14,696 0,672  -2,384 9,360 0,387 -1,313 15,819 0,893 

Sigma B - - - - - -  -1,759 9,160 0,513 -2,447 12,213 0,746 

Technology Nexus -2,142 9,060 0,421 -5,907 11,964 0,441  -5,593 15,307 0,219 -6,313 11,346 0,390 

 
 
Industrivaror och tjänster 20010101 - 20011231 20020101 - 20020331  20020201 - 20030131 20030201 – 20030430 

  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde   Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde 

Addtech B - - - - - -  - - - - - - 

Alfa Laval - - - - - -  - - - - - - 



Jakten på Alfa   Bilagor 

 

B&B TOOLS B 0,333 6,76 0,866 4,107 7,488 0,396  2,243 6,103 0,216 -4,077 1,544 0,010 

Cardo 1,073 4,56 0,428 9,243 10,408 0,199  3,048 6,423 0,114 -4,417 4,998 0,201 

Midway B 0,203 6,317 0,913 3,760 3,694 0,153  2,262 7,592 0,313 2,223 1,788 0,098 

Morphic Technologies - - - - - -  - - - - - - 

Munters - - - - - -  1,868 7,832 0,418 3,170 12,101 0,674 

NCC B 1,136 7,767 0,617 -0,603 4,613 0,832  -0,561 6,820 0,778 -0,007 1,720 0,995 

Peab B 1,492 8,664 0,557 5,733 10,941 0,415  3,201 7,612 0,159 -0,490 10,442 0,939 

Rederi AB Transatlantic 2,858 4,831 0,053 -1,947 4,609 0,505  -2,355 8,898 0,369 -3,660 3,499 0,144 

SCANIA B 0,226 6,207 0,901 -1,393 1,911 0,275  2,187 4,306 0,092 1,943 3,305 0,366 

Securitas B 1,285 7,348 0,551 -0,497 2,847 0,778  -3,591 5,627 0,038 -1,000 11,409 0,887 

SWECO B - - - - - -  - - - - - - 

Svedbergs B - - - - - -  -1,215 4,244 0,332 2,570 7,463 0,583 

Trelleborg B 2,483 6,322 0,188 6,563 3,887 0,043  0,371 4,759 0,790 5,423 4,134 0,086 

Volvo B 1,937 4,048 0,112 3,233 8,739 0,556  2,445 5,514 0,139 3,513 0,766 0,001 
 

Industrivaror och tjänster 20030801 - 20040731 20040801 - 20041031  20040301 - 20050228 20050301 – 20050531 

  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde 

Addtech B - - - - - -  - - - - - - 

Alfa Laval - - - - - -  - - - - - - 

B&B TOOLS B 0,911 4,987 0,533 4,240 6,498 0,322  2,880 7,153 0,177 2,747 4,058 0,306 

Cardo 0,953 3,937 0,411 -0,600 2,984 0,745  -0,957 3,213 0,314 0,833 2,299 0,564 

Midway B 1,541 3,481 0,139 4,407 0,497 0,000  4,207 3,812 0,001 -0,333 11,688 0,963 

Morphic Technologies - - - - - -  - - - - - - 

Munters 0,383 5,511 0,812 -3,497 3,170 0,129  -0,473 4,181 0,699 -1,100 4,829 0,713 

NCC B 3,337 8,494 0,187 3,923 6,585 0,360  4,911 5,996 0,010 3,633 1,222 0,007 

Peab B 1,383 5,052 0,353 5,437 2,880 0,031  4,734 3,643 0,000 1,430 3,149 0,476 

Rederi AB Transatlantic 2,730 8,465 0,276 7,313 10,267 0,285  1,944 8.226 0,422 3,657 3,079 0,109 

SCANIA B 0,396 4,271 0,751 -0,323 1,590 0,742  0,538 3,073 0,551 -2,627 0,613 0,002 

Securitas B -2,412 8,071 0,312 3,300 7,120 0,467  -1,991 7,304 0,335 5,527 3,857 0,068 

SWECO B 2,960 9,053 0,270 4,310 2,744 0,053  3,612 7,77 0,122 0,337 7,019 0,938 

Svedbergs B 1,466 5,381 0,356 6,260 5,044 0,098  4,128 5,868 0,023 1,813 11,347 0,796 

Trelleborg B 0,212 5,157 0,888 -6,080 4,182 0,065  -1,773 6,3 0,340 -1,650 5,257 0,616 

Volvo B 1,593 3,932 0,174 -1,410 2,230 0,335  1,083 3,526 0,299 0,297 2,777 0,862 
 

Industrivaror och tjänster 20050701 - 20060630 20060701 - 20060930  20061001 - 20070930 20071001 – 20071231 

  Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde   Medel St dev P-värde Medel St dev P-värde 

Addtech B - - - - - -  2,394 7,549 0,284 0,563 15,441 0,953 

Alfa Laval - - - - - -  2,456 4,319 0,062 0,083 16,720 0,994 

B&B TOOLS B 4,325 9,111 0,114 0,063 4,238 0,981  2,156 5,019 0,151 0,620 14,552 0,945 

Cardo 1,261 5,824 0,461 -2,617 4,166 0,338  -0,659 6,868 0,743 -0,927 4,345 0,731 

Midway B 4,790 7,456 0,037 4,407 5,693 0,251  1,429 6,771 0,472 -3,937 3,787 0,146 

Morphic Technologies 4,556 18,054 0,391 3,817 7,682 0,438  4,245 17,254 0,403 -0,680 8,040 0,891 

Munters 2,272 5,332 0,154 4,953 7,980 0,343  -0,123 7,03 0,952 -3,950 14,420 0,660 

NCC B 2,602 6,439 0,176 -4,733 6,600 0,282  -0,622 7,903 0,788 -2,460 7,343 0,593 

Peab B 1,931 6,160 0,289 -0,620 0,606 0,540  3,482 10,12 0,246 1,440 18,959 0,902 

Rederi AB Transatlantic 1,186 5,671 0,476 5,553 6,681 0,223  0,234 6,046 0,894 -1,040 2,380 0,491 

SCANIA B -1,046 4,328 0,412 8,640 11,815 0,274  1,808 4,769 0,202 2,363 5,583 0,504 

Securitas B -1,799 4,312 0,162 -4,627 4,575 0,155  -2,910 5,043 0,058 3,197 9,805 0,602 

SWECO B 2,199 5,122 0,151 -1,127 5,936 0,759  3,533 7,335 0,109 2,897 12,759 0,714 

Svedbergs B 1,970 4,836 0,172 3,013 5,475 0,394  -1,291 4,031 0,279 -5,833 11,422 0,426 

Trelleborg B -1,315 7,671 0,559 1,363 8,408 0,793  -1,670 5,227 0,281 0,130 3,253 0,948 

Volvo B -1,549 5,277 0,320 4,763 4,858 0,165  0,774 5,407 0,625 1,633 6,470 0,684 



 

 

 


