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Intro Sweden is today the worlds leading country in private possessing of securities. 

There are a lot of different ways of saving money and it can be hard for a 

private investor to know which security to invest in and when to invest. The 

strategies are as ambivalent as the stock markets fluctuations. For the investors 

who do not themselves want to actively invest there are brokers who they can 

pay to do the investments for them. The brokers use difficult and complicated 

calculations and analytical tools to reach the best investment strategies. They 

analyze historical data based on public information. According to the efficient 

market hypothesis it is not possible to make exessive returns on investments 

that are based on publically avaible information. 

Purpose The study aims to explain if stock recommendations published in a business 

newspaper has any value for investors who want to generate high returns. 

Methodology Since the data is kvantitative, a deduktiv method will be used to comprehend 

the results. Investments will be made in two fictive portfolios where in one a 

passive investment strategy is made and in the other an active investment 

strategy.  A one sample t-test was also used to obtain the statistics for 

answering the hypothetical questions that are asked in the paper. 

Theoretical  The essay deals primarily with the theory of efficient market hypothesis, but 

perspectives also passive investment strategies and the random walk hypothesis. Theories    

                       against the efficient market hypothesis is also being discussed.  

Empirical I have conducted a study of recomendations with the recomendations found in 

foundations    DI.se between 2005-01-01 and 2006-12-31, as the study objects. The primary      

                        sources have been DI.se and the Nasdac OMX. The results that have been     

            conducted from the data are solely products of my own empirical findings. 

Conclusion The results are showing a big difference between a passive and an active 

investment strategy, though this difference is not significant. 



 3

Innehållsförteckning 
 
Definitionslista ...................................................................................................................... 4 
1. Introduktionskapitel ...................................................................................................... 5 
1.1 Inledning ..................................................................................................................... 5 
1.2 Bakgrund ..................................................................................................................... 5 
1.3 Problemdiskussion ................................................................................................... 6 
1.4 Problemformulering ................................................................................................ 6 
1.5 Syfte.............................................................................................................................. 6 
1.6 Avgränsningar ........................................................................................................... 6 

2. Metod .................................................................................................................................. 7 
2.1 Metodutformning ...................................................................................................... 7 
2.1.1 Vetenskapssyn .................................................................................................. 7 
2.1.2 Val av metod ..................................................................................................... 7 
2.1.3 Motiv för val av metod ................................................................................... 7 
2.1.4 Användning av tidigare kunskaper ........................................................... 8 
2.1.5 Kritisk granskning av metoden .................................................................. 8 

2.2 Tillvägagångssätt ..................................................................................................... 8 
2.2.1 Vad är en rekommendation? ....................................................................... 8 
2.2.2 Utförande ............................................................................................................ 9 
2.2.3 Passiv investeringsstrategi ........................................................................ 10 
2.2.5 Kritisk granskning av tillvägagångssätt ................................................ 11 
2.2.6 Statistisk metod ............................................................................................. 12 

3. Teoretisk referensram ................................................................................................ 14 
3.1 Teorier ........................................................................................................................ 14 
3.1.1 Effektiva marknadshypotesen och random walk hypothesis ........ 14 
3.1.2 Passiv investeringsstrategi ........................................................................ 16 

3.2 Tidigare forskning .................................................................................................. 17 
3.3 Mot-teori, Behavioral Finance ........................................................................... 18 
3.4 Teoretisk analys ..................................................................................................... 19 

4. Empiri ................................................................................................................................ 20 
4.1 Resultat...................................................................................................................... 20 
4.1.1 Presentation av data .................................................................................... 20 

4.2 Dataanalys ................................................................................................................ 21 
5. Slutsats ............................................................................................................................ 23 
6. Avslutande diskussion ................................................................................................ 23 
Källhänvisningar ................................................................................................................. 25 
BILAGA 1 ............................................................................................................................... 26 
BILAGA 2 ............................................................................................................................... 28 
 

 

 
 
 
 
 
 



 4

Definitionslista 

Aktie, ägarandel i aktiebolag1 

Aktiekurs, det pris som en aktie handlas för vid det givna tillfället 2 

Arbitrage, handel med valutor, värdepapper eller varor där man utnyttjar skillnader i  

bl.a. kurser3 

A-aktie, aktie som har högre röstvärde än övriga aktier vid bolagsstämman i de aktiebolag 

där aktier med olika värde förekommer4 

B-aktie, aktie som ofta har lägre röstvärde än A-aktien vid bolagsstämman i de aktiebolag 

där aktier med olika värde förekommer5 

Courtage, avgift som en bank tar ut vid köp eller försäljning av värdepapper eller valuta 

Graftolkare, en person som förutspår framtida utvecklingar genom att tolka tidigare 

mönster med antagandet att historien tenderar att upprepa sig.6 

Hedge, det att kringgärda eller gardera i syfte att skydda sig mot ekonomiska förluster7 

Insider trading, utnyttjandet av finansiell information som inte är officiell eller allmänt 

känd till att köpa eller sälja värdepapper. När informationen blir tillgänglig kan insidern 

dra nytta av att ha positionerat sig rätt i förhållande till den förväntade kursrörelsen.8 

Konjukturcykel, Tidsperioden mellan två låg- eller högkonjunkturers respektive klimax 

kallas konjunkturcykel. Vanligen är en konjunkturcykel mellan fyra och åtta år lång9 

Large cap, Nordic Large Cap, storbolagslistan, segment i börslistan Nordiska listan med 

bolag som har ett börsvärde över 1 miljard euro10 

Small cap, småbolagslistan, segment i börslistan Nordiska listan med bolag som har ett 

börsvärde understigande 150 miljoner euro11 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.ne.se/aktie 2010-12-01 
2 http://www.ne.se/aktiekurs 2010-12-01 
3 http://www.ne.se/arbitrage 2010-12-01 
4 http://www.ne.se/a-aktie 2010-12-01 
5 http://www.ne.se/b-aktie 2010-12-01 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/random_walk_hypothesis 2010-12-29 
7 http://www.ne.se/hedging 2010-12-01 
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Insiderbrott 2010-12-29 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktur 2010-12-29 
10 http://www.ne.se/large-cap 2010-12-01 
11 http://www.ne.se/small-cap 2010- 12-01 
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1. Introduktionskapitel 

I detta första kapitel kommer ämnet för uppsatsen att presenteras. Även bakgrund och 

problemformulering för arbetet tas upp. Kapitlet avslutas med själva syftet för studien 

 

1.1 Inledning 

Det förutsätts utav läsaren att denne förstår generella ekonomiska termer och uttryck. Även 

grundkunskaper i engelska är relevanta för att förstå studien då mycket teori och termer 

kommer från USA och uttrycks med samma ord i Sverige. En definitionslista har dock 

bifogats för att eliminera eventuella misstolkningsfel. 

 

1.2 Bakgrund 

Runt 25 procent svenskar äger aktier. Inkluderar man indirekt ägande, såsom ägande genom 

fonder och PPM, är det mer än 80 procent svenskar som äger aktier. Detta gör Sverige till 

landet med flest aktieägare i världen.  

Aktier är en överlägsen sparform, iallafall om man ser över en längre period.12 För den private 

investeraren kan det vara svårt att veta vilka värdepapper som är värda att investera i, samt när 

investeringen bör ske och hur. Vilken strategi som är bäst är lika osäkert som 

aktiemarknadens svängningar. 

 

Somliga väljer att aktivt själva förvalta sina pengar och andra förlitar sig på olika 

fondförvaltare. För den private investeraren finns det en otroligt mängd information 

tillgänglig. Bland annat, och främst, via Internet kan man följa köp- och 

säljrekommendationer och även annan information om värdepapper. Det kan vara svårt och 

omständigt för en privat investerare att navigera sig genom alla sparalternativ. Det finns 

avancerade matematiska metoder som kan tillämpas för att hitta attraktiva aktier, men det är 

inte troligt att den genomsnittlige private investeraren har tillräckligt med tid för att tillämpa 

dessa. 

 

För den som väljer att investera sina pengar i värdepapper via fondförvaltare finns rådgivning 

tillgänglig hos rådgivare anställd på bank, värdepappersbolag eller fondbolag. Enligt effektiva 

marknadshypotesen bör investerare inte kunna göra vinst om grunden till detta utgörs av 

offentligt delad information, som t.ex. analyser och rekommendationer. Dock spenderas det 

                                                 
12 sparekonomen.se/ 2010-09-08 
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otroliga summor pengar på värdepappersanalyser av forskningsavdelningar och mäklare, 

förmodligen för att dessa firmor och deras klienter tror att användningen av dessa analyser 

kan generera hög avkastning.  

Denna studie undersöker om investerare kan generera vinst genom att följa offentligt 

publicerade rekommendationer för aktier. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Utifrån de rekommendationer och analyser som finns tillgängliga för allmänheten, är det 

intressant att se om dessa har något värde för investerare. Om analytiker kan förutspå 

marknaden med hjälp av historiska data och framtida förväntningar, är det då möjligt att öka 

avkastningen genom att följa dessa rekommendationer? Det finns de som både talar för detta 

och emot och utifrån diskussioner om vilket som stämmer har teorier inom portföljval och 

aktievärdering vuxit fram. En av dessa teorier är effektiva marknadshypotesen.  

Den effektiva marknadshypotesen menar att vid tro på en effektiv marknad arbetar analytiker 

med samma information, som i sin tur redan påverkat aktiernas pris.  

 

1.4 Problemformulering 

Utifrån ovan presenterade problembakgrund kommer det att i denna studie undersökas om 

aktierekommendationer, publicerade och tillgängliga för allmänheten, har något värde för en 

svensk privat investerare. Detta mynnar ut i följande frågeställning:  

- Är det möjligt att göra vinst genom att följa aktierekommendationer?  

 

1.5 Syfte 

Studien har som syfte att skapa en uppfattning om aktierekommendationer publicerade i en 

svensk affärstidning har något värde för investerare som vill generera hög avkastning. 

  

1.6 Avgränsningar 

Denna studie kommer att behandla de rekommendationer som publicerats i finanstidningen 

Dagens Industri. Jag har valt att följa de aktier som listats på OMXS30, senast reviderad 

2010-07-01. Perioden för aktiernas köp- och säljrekomendationer har avgränsats till två år, 

fr.o.m. 2005-01-01, t.o.m. 2006-12-31 
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2. Metod 

Detta kapitel har två huvudavsnitt. I det första avsnittet redogörs det för vilka metoder som 

har använts för att samla in och välja ut material samt vilka metoder som ligger till grund för 

tolkningen och analysen av materialet. I det andra avsnittet presenteras själva 

tillvägagångssättet för att bearbeta den erhållna datan. 

 

2.1 Metodutformning 

Detta kapitel utgörs av mitt forskningsperspektiv. Detta har som syfte att få läsaren att förstå 

varför jag har valt eventuella metoder och varför jag tolkar och uppfattar på ett visst sätt. 

 

2.1.1 Vetenskapssyn 

Uppsatsen präglas av en positivistisk utgångspunkt. Forskningens syfte och kunskapens 

karaktär är teoretisk och jag utgår från att forskningsobjektet är en mätbar företeelse. Som 

forskare har jag ett logiskt, analytiskt och objektivt förhållningssätt. För att finna svar och 

uppfylla syftet använder jag mig av empiriska prövningar där jag testar hypoteser.  

 

2.1.2 Val av metod 

Den österrikiska filosofen Karl Popper (1902-1994) grundade den hypotetiska-deduktionen. 

Han menade att trots många observationer kan man aldrig vara säker på att en hypotes är 

sann, däremot kan man försöka visa att den är falsk. Forskningen skall försöka falsifiera 

hypotesen och om vi misslyckas med detta kan vi utgå från att hypotesen är provisorisk 

sanning, alltså att den kan förkastas i framtiden. Arbetet skall gå ut på att se om man kan 

observera en händelse som inte skulle ske om hypotesen var sann. Signifikansanalys arbetar 

på detta sätt med att försöka falsifiera en hypotes, nollhypotesen.13 

 

2.1.3 Motiv för val av metod 

Deduktion och signifikansanalys är bra metoder för denna kvantitativa studie då dessa 

uppfyller syftet att svara på de hypoteser som ställs. Den kvantitativa metoden representerar 

en enkel form av generalisering som denna studie kommer att anpassa. Att mäta hela 

aktiemarknaden är en tidskrävande process som kan undvikas genom generalisering. 

 

                                                 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper 2010-12-29 
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2.1.4 Användning av tidigare kunskaper 

För att förklara utvecklingen av köp- och säljrekommendationer används teorier såsom 

effektiva marknadshypotesen och passiva investeringsstrategier, samt tidigare forskning inom 

området. Teorikapitlet är inlett med grunderna i effektiva marknadshypotesen och random 

walk hypothesis, som är konsekvent med den effektiva marknadshypotesen. Kapitlet fortsätter 

sedan i mer fördjupade tolkningar och grenar som är anpassade och relevanta för denna 

studie. Här har mycket fokus lagts på teorier om passiva investeringsstrategier av Burton G. 

Malkiel. 

 

Teorikapitlet har avslutats med en presentation av tidigare forskning, både internationell och 

nationell, som behandlar ungefär samma fråga som denna studie tar upp. Jämförelser mellan 

denna studie och tidigare forskning tillför arbetet ett bredare omfång och kan även ge 

förklaringar till frågor som ej går att besvara med de metoder som använts i denna uppsats. 

  

2.1.5 Kritisk granskning av metoden 

Vid valet mellan en kvantitav och kvalitativ metod stod svaret väldigt självklart att denna 

uppsats kräver en kvantitativ metod. En kvalitativ metod hade varit mer lämplig för andra 

frågor, såsom ”Påverkas aktiekursen av människors beteende på marknaden?”, men detta 

skulle ej uppfylla syftet för uppsatsen. 

 

Metoderna bygger mycket på generalisering, vilket kan vara bra vid studier som dessa, där 

både tid och omfattning av studien är begränsad. Den breda generalisering kan dock leda till 

att studien får en låg reliabilitet och inte blir representativ för verkligheten. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Denna del tar upp själva tillvägagångssätten och utförandet på en mer konkret nivå där 

tillvägagångssätt för att bearbeta data beskrivs och även vilka metoder som har använts för att 

mäta den 

 

2.2.1 Vad är en rekommendation? 

En grundläggande förståelse för vad en rekommendation är bör uppfattas innan vi går vidare 

med detta avsnitt. Bankerna har avdelningar som arbetar med aktiehandel och värdering av 

aktier. Det är bland annat dessa värderingar som når ut till allmänheten som 
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rekommendationer via olika informationskanaler. Rekommendationen föreslår antingen ett 

köp, sälj eller behåll. Det sistnämnda innebär ett tips om att varken sälja eller köpa aktien men 

att man bör avvakta. 

 

Såhär lyder Jefferies & Company förutspåelse om AstraZenecas aktie 

2010-10-21 JEFFERIES HÖJER RIKTKURSEN TILL 33:50 GB P (30) 

Jefferies höjer riktkursen för Astrazeneca till 33:50 pund, motsvarande 350 kronor, från tidigare 30 

pund. Rekommendationen är behåll. Det skriver European Market Scope, enligt Bloomberg News. 

Aktien handlades till 346 kronor på torsdagen. 14
 

Om du blir rekommenderad köp/sälj och får rådgivning av en rådgivare anställd på bank, 

värdepappersbolag eller fondbolag, gäller lagen om värdepappersmarknaden. Lagen började 

gälla den 1 november 2007. Den innebär bland annat att allt som förmedlas och sägs mellan 

rådgivare och kund måste dokumenteras. Detta säkerställer att kunden har bevismaterial om 

det skulle uppstå en tvist.15 Det bör dock tilläggas att de rekommendationer som tas upp i 

denna studie, alltså sådana som är publicerade för allmänheten, berörs inte av den nya lagen 

om finansiell rådgivning och det är alltså på egen risk att följa dessa. 

 

2.2.2 Utförande 

För att få svar på frågan om det ger privata investerare högre avkastning genom att följa 

rekommendationer, har jag kommit fram till att det är relevant att jämföra en aktiv 

investeringsstrategi med en passiv investeringsstrategi. Jag har skapat två fiktiva portföljer där 

jag i den ena investerat passivt och i den andra aktivt. Vad det innebär att investera aktivt, 

respektive passivt förklaras vidare i de respektive avsnitt som är tillägnade dessa metoder. 

Slutligen kalkylerades differensen i utfallen mellan de aktivt och passivt investerade 

portföljerna, för att se om någon strategi presterar bättre än den andra. Detta utgör sedan 

stickprovsmedelvärdet i teststatistikan. 

 

I min undersökning har jag valt att följa de aktier som var listade på OMXS30, senast 

reviderad 2010-07-01. Dessa aktier har många rekommendationer samt att handeln i dessa är 

omfattande. Jag har antagit att många svenska privatpersoner handlar med dessa. OMXS30 är 

en förkortning för OMX Stockholm 30 och listar de 30 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen. I denna lista fanns både A- och B-aktie för Atlas Copco och jag har för 
                                                 
14 di.se/ Se länken “STOCKWATCH” 2010-11-25 
15 http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20030862.htm/ 2010-09-30 
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denna studie valt att endast följa Atlas Copco B. Anledningen till detta är att jag antar att 

privata investerare ej har något intresse av att investera i två olika aktier för samma företag. 

Skillnader mellan A- och B-aktier finns att läsa om i definitionslistan. För aktierna Investor 

och Lundin Petroleum fanns det inga köp- och säljrekommendationer för den angivna 

perioden. För Nokia-aktien saknades det tillgänglig data om aktiekurser under de angivna 

datumen för köp- och säljrekomendationer. Det är totalt fyra aktier som faller bort och totalt 

26 stycken aktier som ingår i den statistiska analysen. 

  Figur 1.Utvalda aktier, OMXS30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vidare har jag via STOCKWATCH, i DI.se, följt och sammanställt (se BILAGA 1) de 

rekommendationer som fanns tillgängliga för aktierna mellan datum 2005-01-01 och 2006-

12-31. Antalet rekommendationer pendlar mellan 2-33 st per aktie under denna period. 

Aktiernas kurser vid olika tidpunkter har hämtats från OMX Nordic Exchanges officiella 

hemsida, www.nasdaqomxnordic.se. Hemsidan innehåller börsinformation från de nordiska 

börserna.  

 

2.2.3 Passiv investeringsstrategi 

Den passiva investeringsstrategin innebär att vi investerar pengar vid första 

köprekommendationen och sedan säljer vid den sista säljrekomendationen inom den givna 

perioden. Investering är alltså helt orörd under investeringsperioden och ignorerar samtliga 

rekommendationer som publiceras. 

 

1. ABB              14. SEB 

2. Alfa Laval             15. Securitas 

3. Assa Abloy             16. Skanska 

4. AstraZeneca             17. SCA 

5. Atlas Copco B           18. SKF 

6. Boliden             19. SSAB 

7. Electrolux             20. SWMA 

8. Ericsson             21. Scania 

9. Getinge             22. Sandvik 

10. Handelsbanken          23. Swedbank 

11. H&M                      24. Tele2 

12. MTG             25. TLSN  

13. Nordea                   26. Volvo 
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För att erhålla utfallet av den passiva investeringsstrategin har följande ekvation tillämpats 

 

      

där P0 är kursen för aktien vid första publicerade köprekommendation och P1 kursen för 

aktien vid den sista publicerade säljrekomendationen. Formeln beräknar den procentuella 

kursförändringen från det tillfälle då aktien köptes, till och med när den såldes. För att erhålla 

utfallet av den passiva investeringsstrategin multipliceras periodens procentuella förändring 

med investeringen i den fiktiva portföljen, vilket är 1 SEK. 

 

2.2.4 Aktiv investeringsstrategi 

Denna strategi innebär att investeraren följer de köp- och säljrekommendationer som 

publiceras i olika medium, i detta fall DI.se. Investeringsstrategin inleds med en investering 

av 1 SEK vid första köprekommendationen, aktien hålls därefter tills nästa 

säljrekommendation publiceras. Detta upprepas olika antal gånger för varje aktie utefter antal 

rekommendationer. Utfallet mellan köpet och när aktien säljs investeras vid nästa 

köprekommendation som publiceras. Vid den sista säljrekomendationen inom angiven period 

avslutas handeln med aktien.  

 

Den aktiva strategin beräknas med den procentuella förändringen mellan varje köp och sälj, 

som i sin tur multipliceras med portföljens värde. Följande formel beskriver utfallet 

 

 

2.2.5 Kritisk granskning av tillvägagångssätt 

Den perioden som insamlingen av rekommendationer sträcker sig mellan är två år, 2005-01-

01 t.o.m. 2006-12-31. Antalet rekommendationer för varje aktie under denna period varierar 

kraftigt, men jag har antagit att detta är en representativ period för att uppfylla syftet med 

studien. En längre period skulle säkerligen innebära en förändring av antalet 

rekommendationer per aktie, det är dock svårt att utgå från att detta skulle innebära en 

förändring i avkastning för portföljerna.  

 

Ytterligare kritik mot perioden är att den ej täcker en konjunkturcykel. Det skulle vara utav 

relevans att få med perioden 2008-2009 då det rådde finanskris, såväl nationellt som 

internationellt. Marknaden var mycket instabil under krisen och jag utgår från att det under 

sådana tider är svårare att förutspå marknader. Detta skulle förmodligen innebära en inverkan 

(P0-P1)/P0 = Procentuell förändring 

Portföljens värde * (1 + procentuella förändringen) 



 12

på utfallet för en aktiv investeringsstrategi och inte minst människors vilja och förmåga att 

investera. Det har dock varit otroligt omfattande att samla in och sammanställa data och på 

grund utav tidsbrist har studien avgränsats till två år, fast än att en längre period hade varit 

utav relevans. 

 

En variabel som jag valt att bortse från är courtage och även andra merkostnader. Courtage är 

en kostnad för investeraren vars storlek förändras genom investeringens storlek och aktiedepå. 

Att kartlägga dessa fann jag ej nödvändigt för att uppfylla studiens syfte. 

 

Det har antagits att då rekommendationerna presenterats i DI.se, som är erkänd och största 

finanstidningen i Sverige,16 så bryr sig investerare ej om analytikern är utländsk, inhemsk, 

känd eller okänd. Det har alltså ej tagits hänsyn till analytikerns bakgrund. 

 

Slutligen vill jag lyfta upp problemet kring valet av källa för rekommendationer. Som källa 

till studien valdes Dagens Industri. Val av annan källa skulle kunna resultera i ett annat utfall. 

 

2.2.6 Statistisk metod 

För att se om den aktiva investeringsstrategin skiljer sig från den passiva investeringsstrategin 

har jag formulerat hypoteser och valt att använda ett one-sample t-test. Hypotesprövningen 

baseras på sannolikhetsteori som innebär att man via urvaldata bestämmer om en hypotes är 

rimlig. Det är avgörande om en hypotes har ett värde som är statistiskt signifikant eller endast 

beror på slumpen, därför bedöms hypotesens rimlighet utefter en innan given signifikansnivå. 

Hypotestestning görs i fem följande steg. 

 

1. Uppställning av hypoteser 

Följande hypoteser har utformats 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 di.se/ Se länken “Om oss” 2010-09-21 

H0: X=0  Sparstrategierna skiljer sig inte, aktiv och passiv strategi genererar lika årlig avkastning 
 
HA: X≠0 Aktiv strategi skiljer sig från passiv strategi. Det finns en möjlighet att skapa högre årlig 

avkastning med aktiv strategi. 
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2.Val av signifikansnivå 

I hypotesprövning förkastas antingen H0 eller H1. Beroende på testets utfall kommer en av 

hypoteserna beviljas och den andra därmed att förkastas. Det finns två typer av fel som kan 

förekomma vid hypotesprövning.  

Type I ERROR: en sann H0 har förkastats 

Type II ERROR: en falsk H0 har accepterats 

För att minska risken för att göra något utav dessa misstag använder man sig utav en 

signifikansnivå.17 Ronald Fisher, upphovsmannen till signifikansnivån bland mycket annat, sa 

” it is usual and convenient for experimenters to take 5 percent as a standard level of 

significance, in the sense that they are prepared to ignore all results which fail to reach this 

standard . . ."  

Signifikansnivån utgör sannolikheten för att förkasta nollhypotesen när den är sann. 

Signifikansnivån betecknas av den grekiska bokstaven alfa, α. Vanliga värden på alfa är 0.05, 

0.01 och 0.001.18 För denna studie anser jag det vara lämpligt med en signifikansnivå på 5 

procent. 

3. Beräkning av testestimat 

Denna metod används för att se om skillnaden mellan den aktiva strategin skiljer sig från den 

passiva strategin. Skillnaden kommer att återspeglas som en differens där den aktiva 

strategins utfall subtraheras med den passiva strategins utfall. En signifikant differens mellan 

strategierna kommer således visas genom ett tal skilt från noll. Testestimatet, t, kommer att 

bestämma huruvida vi skall förkasta nollhypotesen eller inte. Formeln för t-test följer 

 

 

 

där  betecknar differensen mellan aktiv och passiv investeringsstrategi och är ett 

medelvärde, µ är nollhypotesen, S är standardavvikelsen för stickprovet och n är antal 

observationer. 

 
                                                 
17 Lehmann (1993) sida 1243 
18 Lehmann (1993) sida 1244 

t = ( -µ) / (S√n) 
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4. Formulering av beslutsregel 

Utifrån signifikansnivån har det fattats en beslutsregel med ett kritiskt t-värde. Beslutsregeln 

bestämmer när nollhypotesen skall förkastas och när den inte skall förkastas. 

Beslutsregel: α = 5 % för one sample t-test. För α = 5 % får vi ett t-värde på 1.96 vilket vi kan 

utgå från när vi ska ta ett beslut huruvida nollhypotesen bör förkastas eller inte. Förkasta 

nollhypotesen och acceptera alternativhypotesen om t-värdet är större än 1.96. Förkasta inte 

nollhypotesen om t-värdet är mindre än 1.96. 

5. Beslutstagande 

Det sista steget inom hypotestestning innebär att man skall ta ett beslut huruvida 

nollhypotesen skall förkastas eller ej. Exempel: Om vi beräknar ett testestimat till 1.4 enligt 

punkt 3 ovan så skall vi inte förkasta nollhypotesen. Om vi beräknar ett testestimat till 2.4 

enligt punkt 3 ovan så skall vi förkasta nollhypotesen. 19 

Beslutstagandet presenteras senare i resultatavsnittet. 

3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och annan relevant teoribildning. Kapitlet 

fortsätter med ett avsnitt med en mot-teori och avslutas med en diskussion om de teorier som 

har presenterats. Diskussionen kommer främst att innefatta teoriernas brister och förtjänster 

och en jämförelse i eventuella skillnader och likheter mellan teorierna. 

 

3.1 Teorier 

Avsnittet börjar med att beskriva teorierna effektiva marknadshypotesen och random walk 

hypothesis, sedan lyfts grundantagandena ur passiv investeringsstrategi fram. 

3.1.1 Effektiva marknadshypotesen och random walk hypothesis 

Random walk hypothesis är en finansiell teori som anger att priser på aktier utvecklas enligt 

slumpen (random walk) och priser på aktiemarknaden kan därför inte förutspås. Hypotesen är 

konsekvent med effektiva marknadshypotesen.20 

 

Burton G. Malkiel utförde ett test där hans elever fick en fiktiv aktie som initialt var värd $50. 

Varje dag avgjordes stängningskursen genom att singla slant. Om det blev ”heads” skulle 

                                                 
19 http://www.aktiesite.se/Statistik/Hypotestestning/hypotestestning.htm/ 2010-11-24 
20 Godfrey (1964) sida 1-3 
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kursen sluta med en ökning på en halv enhet, om det däremot resulterade i ”tails” skulle 

kursen sluta med en halv enhet lägre. Alltså hade priset 50 % chans att antingen öka eller 

sjunka i pris. Cykler och trender blev fastställda via testet. Malkiel tog då resultaten, som 

framställts i en graf, till en graftolkare. Graftolkaren sa till Malkiel att de genast måste köpa 

utav aktien. När Malkiel sa till graftolkaren att mönstret endast är baserat på utfallet av att 

singla slant blev graftolkaren väldigt upprörd. Malkiel argumenterade att detta indikerar att 

marknader och aktier kan vara lika slumpmässiga som singlandet av en slant.21 

 

Effektiva marknadshypotesen var utvecklad av Eugene Fama. Fama definierar en effektiv 

finansiell marknad som en marknad där priser på värdepapper alltid reflekterar den 

tillgängliga informationen.22 

 

Effektiva marknadshypotesen hävdar att finansiella marknader är informativt effektiva. Med 

detta menas att EMH utesluter möjligheten att göra vinst eller få förväntad avkastning som 

överskrider den förväntade avkastningens jämviktsläge, om aktiehandeln var gjord på endast 

för närvarande tillgänglig information. Genomsnittsinvesteraren kan alltså inte förvänta sig att 

ständigt slå marknaden. Den enorma mängden information som investerare ägnar sig åt att 

analysera är onödig. Det är bättre att passivt investera i en portfölj och att glömma bort active 

money management.23 

 

Det finns tre huvudversioner av effektiva marknadshypotesen, ”weak”, ”semi-strong” och 

”strong”. Innan vi går in djupare på dessa tre versioner bör antagandena för effektiva 

marknadshypotesen presenteras.24 

 

Teoretiska antaganden för effektiva marknadshypotesen 

1. Investerare antas vara rationella, därav värderar de värdepapper rationellt. 

2. I den utsträckning att vissa investerare icke är rationella, kommer deras handel att vara 

slumpmässig och därför slå ut varandra utan att påverka priser. 

3. I den mån investerare är irrationella men brister på samma punkter, möts dessa på 

marknaden av rationella arbitrageurer som eliminerar de irrationella investerarnas 

influenser på priser. 

                                                 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk_hypothesis 2010-12-29 
22 Butler (2008) 
23 Butler (2008)  
24 Schleifer (2000) sida 2 
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I weak-form efficiency, kan framtida priser inte förutspås genom att analysera historiska 

priser. Överskridande avkastning kan ej intjänas på lång sikt genom att utnyttja 

investeringsstrategier baserade på historisk data. Tekniska analyser kommer inte att generera 

överskridande avkastning, men vissa former av principiella analyser kan leda till 

överskridande avkastning. Aktiekurser visar inga beroendeförhållanden, alltså att det finns 

inga mönster för att fastslå priser, alltså följer aktiekurser random walk hypothesis. Denna 

form av EMH kräver inte att priser är lika med eller nära equilibrium, men att aktörer på 

marknaden inte kan systematiskt göra vinst på marknaden. 

I semi-strong-form efficiency, hävdar Fama, att priser på aktier justeras efter offentligt 

tillgänglig information väldigt snabbt på ett neutralt sätt, på detta sätt går det ej att göra vinst 

genom att handla utefter denna information. Varken principiell eller teknisk analys kan leda 

till vinst. 

I strong-form efficiency reflekterar aktiepriser all information, både privat och offentlig och 

ingen kan göra vinst. Om det finns juridiska barriärer för att privat information skall kunna bli 

offentlig, såsom med ”insider trading”, är denna form av EFH ej möjlig.25 

 

3.1.2 Passiv investeringsstrategi 

I sin avhandling, Passive Investment Strategies, försvarar Burton passiva 

investeringsstrategier. Han avgränsar sig inte och menar att detta gäller för alla typer av 

investeringar och marknader, både i USA och internationellt. Detta bestyrkas genom att förlita 

sig på och tillämpa effektiva marknadshypotesen. Burton menar dock att passiva strategier 

även fungerar i marknader som inte är fullt effektiva. Vidare förklaras varför passive 

management fungerar.26 

 

1. Passiv förvaltning är en förnuftig strategi då marknaden automatiskt justerar sig, 

anmärkningsvärt effektiv, vid ny information. Alltså när ny information om enskilda 

aktier eller marknader tillkännages, reflekteras informationen i marknadspriser snabbt. 

Det finns förstås anomalier som ett x antal förutsägbara mönster existerar, t.ex. bevis 

på underreaktion vid tillkännagivande av ny information. Man bör dock inte överge 

den effektiva marknadshypotesen för detta. Många förutsägbara mönster tenderar att 

                                                 
25 Fama (1970) sida 414 
26 Burton (2003) sida 1 
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försvinna väldigt snabbt efter att de blivit upptäckta. 

Det verkar inte finnas några tradingstrategier baserade på varierande typer av 

värderingsmetoder och inte heller på historik av tidigare avkastning, som gör det 

möjligt för investerare att slå en passiv buy-and-hold strategi. 

2. Passiv förvaltning är effektiv även om inte marknaden är det. Efter kostnader för 

extratillägg för en aktivt förvaltad portfölj kommer de flesta investerare att prestera 

sämre än genomsnittet. Kostnader inkluderar förvaltningsavgifter, som är betydligt 

högre vid aktivt förvaltande av portföljer. För skattepliktiga kan det vara fördelaktigt 

med en passiv investeringsstrategi då detta tenderar att minimera skattekostnader. 

Det finns inga bevis på att professionella investerare kan slå marknaden på någon 

nationell aktie- och obligationsmarknad, eller i någon sektor av marknaden. De mest 

övertygande bevisen på att marknaden i det hela är effektiv och att lönsamma 

arbitragetillfällen inte är lättillgängliga, är att professionella investerare inte är 

förmögna att slå den samlade bedömningen av marknaden som helhet.27 

 

Ovanstående påståenden är till förmån för passiv investeringsstrategi. Avslutningsvis är det 

till investerares fördel att placera passivt i alla marknader – small cap som large cap- i den 

amerikanska marknaden så väl som internationella marknader och aktier så väl som 

obligationer.28 

 

3.2 Tidigare forskning 

Olle Rossander och Erik Lidén 

I boken ”Lönsamma aktietips - Finns de?” tar Rossander och Lidén upp verkligheten bakom 

tidningarnas och analytikers aktieråd. De menar att en signifikant stor del utav de tusentals 

aktietips som sköljts över allmänheten är väldigt dåliga. Fyra av tio köpråd skulle ha lett till 

ren förlust för dem som följt dem. De menar vidare på att aktiespararen hade klarat sig bättre, 

i de flesta fall, om denne inte följt råden alls. Undersökningen påvisar att köpråd är riktigt 

dåliga, medan säljråden däremot får godkänt. Dock förekommer säljråd sällan och det är få 

privatsparare som gynnas av sådana så de sällan äger just den aktie som de får rådet att sälja. 

De sammanfattar sin forskning med att meningen “Den bekanta apan (slumpen) är bättre på 

                                                 
27 Burton (2003) sida 1-3 
28 Burton (2003) sida 9-10 
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aktietips än flertalet välbetalda analytiker och välskrivande journalister”. Undersökning är den 

största i sitt slag.29 

 

Brad Barber, Reuven Lehavy med flera. 

Barber är professor i management. Med sina kollegor, Lehavy, McNichols och Trueman, har 

han i sin studie dokumenterat köp och sälj av populära aktier i consensus med 

rekommendationer. Resultaten av detta var en årlig avkastning större än 4 procent. 

Att balansera portföljen mindre frekvent eller en sen reaktion på rekommendation minskar 

denna avkastning, dock inte för mindre popular aktier. De visar även att det behövs en hög 

frekvens av köp och sälj aktiviteter för att få vinst genererad av de strategier som har 

analyserats i studien, detta medför dock höga transaktionskostnader som i sin tur leder till 

nettoavkastningar för dessa strategier som inte är större än noll.30 

 

3.3 Mot-teori, Behavioral Finance 

Det finns mycket kritik mot effektiva marknadshypotesen, men den viktigaste är att det är 

svårt att upprätthålla att människor och investerare är allmänt fullt rationella. 

 

Enligt kritikerna går det ej att upprätthålla grundanatagandena för den effektiva 

marknadshyoptesen. Argumenten har utvecklats till en egen teoribildning kallad Behavioral 

Finance. I behavioral finance menar man att investerare, i motsats till EMH, är irrationella. 

Majoriteten av investerare baserar ej sina beslut på analyserat data. I teorin hävdar man också 

att investerare inte avviker slumpmässigt från rationellt beteende utan att det finns en 

korrelation dem emellan. Detta motsäger EMH grundantagande om att investerares 

slumpmässiga beslut skulle balansera varandra och därför inte ge någon effekt på aktiers 

priser. För att kunna hedge vid ett arbitragetillfälle krävs bra substitut för tillgångar. Ett 

argument mot marknadens effektivitet är att alla tillgångar inte har bra substitut och att de 

arbitragetillfällen som EMH förespråkar för kan därför inte utnyttjas alla gånger. Detta är 

alltså ett motargument till EMH slutliga grundanatagnde om att arbitragörer kommer att föra 

tillbaka priser till deras rätta nivåer.31 Konsekvent med att det förekommer snedvridningar i 

                                                 
29 Lidén, Rossander (2006) 
30 Barber (2001) 
31 Schleifer (2000) sida 10 
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kostsamma investeringar  menar man dock, enligt behavioral finance, att förvaltares strategier 

presterar i genomsnitt sämre än passiva strategier.32 

 

”The psychological evidence shows precisely that people do not deviate from rationally 

randomly, but rather most deviate in the same way”33 

 

3.4 Teoretisk analys 

En teoretisk analys ansågs vara nödvändig för att binda samman de teorier som redovisats i 

kapitlet.  

 

Den effektiva marknadshypotesen är väldigt generaliserad, man pratar här om att alla 

marknader är effektiva och att alla människor är rationella. Den enorma generalisering ser jag 

som ett osäkert antagande för effektiva marknadshypotesen. Dock utesluter inte teorin att 

marknadens utseende påverkar avkastningen för en investering. Jag menar förstås den svaga-, 

semi-svaga- och starkt effektiva marknaden. Enligt antaganden om att marknader med olika 

styrka i effektivitet genererar olika möjligheter har man skyddat sig från eventuella 

avstickningar i verkligheten. 

 

I den passiva investeringsteorin utgår Burton från antagandena i EMH, men menar att aktiva 

investeringar inte skulle generera vinster även om marknader ej är fullt effektiva. Jag ansåg 

det vara positivt att ta med denna teori då den lyfter upp den passiva investeringsstrategins 

styrka i även icke effektiva marknader. Dock gör Burton många antagande i sin teori som han 

inte har några underlag för. Också han generaliserar mycket och tenderar att använda sig utav 

starka uttryck som ”hela världen”. Detta gör att man tappar förtroende för det han påstår. 

 

Tidigare forskningar av Rossander och även Barber inger ett högt förtroende. Rossander har 

gjort en väldigt omfattande studie i ämnet och Barber har beaktagit ytterligare intressanta 

variabler, som courtage. Burton nämner i sin teori om passiva investeringsstrategier att 

courtage och andra extra avgifter spelar en viktig roll för hur nettoavkastningen blir. Även 

Barber kommer fram till denna slutsats. Att två forskare kommit fram till samma slutsats ökar 

förtroendet för påståendet. 

 

                                                 
32 Schleifer (2000) sida 13 
33 Schleifer (2000) sida 12 
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I början var jag osäker på om jag skulle ta med teorin om behavioral finance i studien då 

teorin är så abstrakt. Abstrakta ämnen förlorar ofta tillförlitlighet just eftersom att de är 

svårare att bevisa. Jag ansåg det dock vara en intressant synvinkel och valde därför att ha med 

den. Teorin motsätter sig dessutom alla grundantaganden för den effektiva 

marknadshypotesen men kommer ändå fram till samma slutsats, att aktiva investeringar ej 

genererar vinst. 

 

Förutom skillnaden mellan antagandena i behavioral finance och EMH var det mest likheter 

mellan de olika teorierna. De övriga teorierna utgår, som sagt, mycket från effektiva 

marknadshypotesen. Den största, och viktigaste för uppsatsen, likheten mellan teorierna är att 

de kommer fram till att aktiva investeringsstrategier leder till en nettoavkastning lika med 

noll. 

 

4. Empiri 

Empiriavsnittet består utav resultatredovisningar av den genomförda undersökningen, och en 

analys av resultaten 

 

4.1 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet utav den genomförda undersökningen. Tabellerna med 

data för portföljerna med aktiv- och passiv investeringsstrategi finns presenterade som bilagor 

till uppsatsen, BILAGA 1 och BILAGA 2, och kommer ej att redovisas figurativt i studien på 

grund utav deras omfattning. 

 

4.1.1 Presentation av data 

Jag vill börja detta avsnitt med att påminna läsaren om att det vi vill se är om en aktiv 

investeringsstrategi genererar högre avkastning än en passiv investeringsstrategi. För att detta 

ska vara sant gäller bland annat att skillnaden, eller differensen, mellan den aktiva strategin 

och den passiva strategin är positiv 

 

 

Den passiva investeringsstrategin resulterade i en avkastning på 19.18%, medan den aktiva 

investeringsstrategin resulterade i en avkastning på 32.08%. Observera att detta är 

portföljernas totala avkastning under den två-åriga investeringsperioden. 

Aktiv strategi – Passiv strategi > 0 
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Differensen i avkastning mellan de båda strategierna är följande 

 

 

Differensen på 1.129 har använts som medelvärde, , i teststatistikan.  

 

Nedan redovisas resultaten från one sample t-test, följt av en beskrivande förklaring till det 

erhållna resultatet. 

 

Tabell 1. Differensen mellan aktiv och passiv investeringsstrategi 

 N Mean Std. 

Deviation 

95% Confidence 

interval 

t P (2-tailed) 

Aktiv-

Passiv 

25 1,5068 2,54431 (-0,6724; 1,4280) 0,742 0,465 

 

Medelvärdet är 1.5068. Detta innebär att den aktivt förvaltade portföljen genererade betydligt 

högre avkastning än den passiva portföljen. Sannolikheten att medelvärdet ligger mellan  

–0.6724 och 1.4280 är 46.5%. 

 

 Ett two sample t-test ger oss ett p-värde på 0.465. Dock är detta ett one sample t-test så det 

givna p-värdet har dividerats med två vilket ger p = 0.2325. p-värdet är större än den givna 

signifikansnivån på 5%, 0.2325 > 0.05, vilket innebär att det ej finns någon signifikant 

skillnad mellan medelvärdet och stickprovets medelvärde. 

 

 t-värdet är lägre än signifikansnivan pa 1.96, 0.742 < 1.96, vilket innebär att vi inte förkastar 

vår nollhypotes H0, alltså 

 

 

 

 

4.2 Dataanalys 

Enligt den effektiva marknadshypotesen kan man inte förvänta sig högre avkastning om köp- 

och säljaktiviteter är baserade på offentligt tillgänglig information. Resultaten visar dock det 

motsatta. Utifrån den offentligt tillgängliga information på DI.se presterade den aktivt 

förvaltade portföljen bättre än den portfölj som utgick från en passiv investeringsstrategi. 

Teststatistikan visar dock att denna differens ej är signifikant och att vi inte bör förkasta 

H0: X=0  Sparstrategierna skiljer sig inte, aktiv och passiv strategi genererar lika årlig avkastning 
 
HA: X≠0 Aktiv strategi skiljer sig från passiv strategi. Det finns en möjlighet att skapa högre årlig 

avkastning med aktiv strategi. 

32.08% - 19.18% = 12.9% eller 1.129 
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nollhypotesen. Som Karl Popper menade, vi bör acceptera nollhypotesen som en provisorisk 

sanning. 

 

Den positiva differensen mellan de två strategierna kan bero på att marknaden 

karaktäriserades av svag effektivitet, weak-form efficiency, under perioden som studien 

avgänsats inom. Fama menade att i en svagt effektiv marknad kan vissa principiella analyser 

leda till överskridande avkastning även om framtida priser inte kan förutspås genom att 

analysera historisk data. Om marknaden under denna period var svag finns det dock inga 

belägg för i denna studie, men då en aktiv strategi kan generera vinst i en svag marknad tolkar 

jag den positiva differensen som en produkt utav den svaga marknaden. 

 

Burton tar upp att passiva investeringsstrategier är bättre än aktiva även om marknader inte är 

fullt effektiva. Det han syftar på är att investerare presterar sämre pga kostnader för 

extratillägg som tillkommer vid en aktivt förvaltad portfölj. Nettovinsten blir då lika med noll 

eller i värsta fall t.o.m negativ. I denna studie har courtage och andra extra avgifter för 

aktiehandel ej innefattats, men ett tolkningsperspektiv är att om courtage hade ingått i 

beräkningarna utav avkastning för de båda strategierna, skulle även resultatet i denna studie 

kunnat visa en differens närmare noll mellan de båda strategierna. Även Barber menade att en 

aktiv investering som genererar vinst, kommer efter avdrag för courtage och andra avgifter 

visa en nettovinst runt noll.  

 

Burton nämner också att för skattekänsliga investerare skulle en passiv investeringsstrategi 

passa bättre då aktiva strategier genererar mer skatter, som även det drar ner på 

nettoavkastningen. För investeringarna var frekvensen av köp- och säljaktiviteter väldigt 

växlande. Även om också skatter, precis som courtage, inte ingått i undersökningen för 

studien går det inte att komma ifrån att de aktier där en högre frekvens av aktivitet 

förekommit, förmodligen också hade genererat högre kostnader i form av olika slags skatter 

då skatter är ett faktum i Sverige.  

 

En viktig poäng är huruvida den data som presenterats är representabel för att få svar på den 

fråga som ställs i studien. För att ytterligare lyfta fram att hög köp- och säljaktivitet och 

kostnader är positivt korrelaterade, enligt tidigare studier och teori, vågar jag påstå att mer 

omfattande data, som obeservation under än längre period, hade lett till högre aktivitet i den 

aktivt förvaltade portföljen. Alltså, hur resultaten än hade visat sig vara från en sådan 
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undersökning, hade en eventuell vinst för den aktuellt förvaltade portföljen ända slagits ut 

utav de progressiva avgifterna. Rossander och Lidén har gjort den mest omfattande och 

största undersökningen kring offentliga aktierekomendationer och också deras resultat visade 

att en passiv investeringsstrategi är bättre för investeraren. Vad de dock kom fram till var att 

köp- och säljrekomendationerna var dåliga. I denna studie har det inte undersöks om de 

rekomendationerna som använts för studien är dåliga, detta är dock irrelevant då den aktivt 

förvaltade portföljen genererade en positivt högre avkastning vilket den förmodligen inte hade 

gjort om aktierekomendationerna var dåliga. 

 
5. Slutsats 

Syftet med studien är att få svar på frågan 

- Är det möjligt att göra vinst genom att följa aktierekommendationer? 

- Nej, det är inte möjligt att göra vinst genom att följa aktierekomendationer. 

 

6. Avslutande diskussion 

I denna avslutande del av uppsatsen lyfter jag fram mina egna tankar kring resultaten. Både de 

som är kopplade till empirin, men även kopplingar som ligger utanför det som beskrivs i 

denna uppsats. Det tillkommer även förslag på fortsatt forskning kring ämnet för uppsatsen. 

 

Jag vill börja med att lyfta fram några frågor som har dykt upp under forskningens gång och 

som jag anser vara aktuella. Följande är en anekdot, återberättad av mig, om min finanslärare 

Åke Bertilsson som själv berättade denna historien under ett seminarietillfälle detta år. 

Under sina universitetsår hade Åke blivit aktiv handlare på aktiemarknaden. Åke berättade 

att detta måste ha varit de mest sömnlösa nätterna i hans liv och att han inte gjorde detta 

längre än för ett år. Vid ett tillfälle hade Åke tillgång till en utländsk finanstidning. Via denna 

fann han information om en utländsk aktie. Denna information var offentlig men hade inte 

publicerats i Sverige ännu, notera att internet inte fanns under denna tid som den gör idag. 

Tack vare informationsassymetrin gjorde Åke en trevlig vinst och slapp antagligen leva på 

nudlar under resten av sin studietid.  

 

I och med att datainsamlandet för studien främst skedde via internet, väcktes många tankar 

kring hur internet har förändrat aktiemarknaden. Om man ser till Åkes anekdot förstår man att 

för trettio år sedan hade man inte lika lätt tillgänglighet till information. Med den oändliga 

mängd data som internet idag tillförser oss med går det inte att förbise att detta tekniska 
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underverk har gjort en marknat skillnad för aktievärlden. Forskning kring detta skulle vara 

både intressant och aktuellt. Vad har internet inneburit för aktiemarknaden? Är detta positivt, 

negativt? 

 

För att återgå till mina tankar kring resultatet för studien vill jag åberopa det som diskuterades 

i avsnitt 4.2. Enligt mig hade det varit önskvärt med ett högre p-värde för ett högre förtronde 

för nollhypotesen. Även fast p-värdet visade sig vara högre än signifikansnivån, finns det 

fortfarande 23.25% möjlighet att H0 förkastas om testet skulle utföras igen. Det finns alltså 

23.25% möjlighet att den positiva diffrensen mellan den aktiva- och den passiva 

investeringsstrategin är signifikant. En ytterligare poäng är den markanta skillnaden i 

avkastning för de båda strategierna. Med en sådan hög avkastning för den aktiva portföljen 

och även den stora positiva skillnaden blir det förmodligen vinst för den aktive investeraren 

även efter avgifter och skatter. Vi får dock inte glömma att de förutsättningar under vilka 

undersökning har gjorts säkerligen har en stor inverkan på det erhållna resultatet. Att 

marknaden kan ha varit under en svagt effektiv period under de åren som undersöktes är ett 

utav dem. 

 

Avslutningsvis vill jag nämna det att om man blint skulle lita på det statistiska testet skulle 

svaret på frågan till uppsatsen bli att det inte är möjligt att göra vinst genom att följa 

aktierekommendationer. På grund av det som diskuterats ovan och även de påståenden som 

gjorts i avsnitt 4.2 har jag dock kommit fram till att det ej går att lita på det statistiska testet 

till hundra procent. Inte för att testet är felaktigt, siffror ljuger inte, men för att beaktagandet 

av fler variabler hade ökat tillförlitligheten och förmodligen gett svar på de frågor som har 

dykt upp under undersökningens gång. Det jag vill poängtera är alltså att det saknas vissa 

variabler för att kunna svara på frågan som ställs för studien. Detta är förstås en uppsats på 

grundnivå och en sådan omfattande studie hade inte varit möjlig på grund av tidsbrist, därför 

accepterar vi nollhypotesen. Det skulle dock vara intressant att följa en sådan studie och det är 

definitivt önskvärt. 
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BILAGA 1 
Data för aktiv investeringsstrategi 

 ABB AlfaLaval AssaAbloy AstraZeneca AtlasCopco Boliden Elextrolux Ericsson Getinge 
Köp 40,10 117,50 101,00 245,00 279,50 32,40 148,00 21,10 85,25 
Sälj 42,10 197,50 102,50 270,00 314,50 99,25 173,00 20,40 106,00 
Köp 42,10 206,50 103,00 307,00 323,00  163,50 20,40 107,00 
Sälj 50,25 200,00 99,50 361,00 151,00  170,50 20,70 115,00 
Köp 50,00 201,50 102,00 379,00 174,50  155,00 21,60  
Sälj 54,25 307,00 100,50 371,00 201,00  157,00 23,60  
Köp 55,25 360,00 104,00 360,50 172,00  170,00 25,40  
Sälj 56,25 369,00 103,50 349,00 208,50  177,00 25,80  
Köp 56,75  108,00 365,50   174,00 25,60  
Sälj 79,50  103,50 367,50   210,50 26,90  
Köp 87,25  105,00 394,00   221,00 27,00  
Sälj 89,00  117,50 384,00   222,00 26,60  
Köp 99,25  123,00 363,00   224,00 26,30  
Sälj 97,25  122,50 360,50   108,50 28,80  
Köp 95,75  122,00 361,00   112,00 27,90  
Sälj 95,15  143,00 397,50   119,00 27,60  
Köp 98,00  147,00 392,00    26,90  
Sälj 105,50  118,00 393,00    27,70  
Köp 94,50  119,00 407,00    26,60  
Sälj 93,75  127,00 401,00    26,30  
Köp 92,25   387,00    26,40  
Sälj 105,25   379,00    25,40  
Köp    391,00    22,80  
Sälj    432,00    23,10  
Köp    429,50    23,00  
Sälj    441,00    27,65  
Köp    460,00      
Sälj    446,00      
Köp    432,00      
Sälj    430,50      
Köp    414,50      
Sälj    406,50      
 Handelsbanken HennesMauritz ModernTimesGroup Nordea Sandvik Scania SEB 
Köp 165,00 230,50 184,50 70,08 337,43 296,34 131,93 
Sälj 167,50 229,50 230,00 74,55 354,13 271,78 133,52 
Köp 168,00 257,00 226,00 72,30 371,21 256,64 147,31 
Sälj 172,50 259,50 350,50 71,17 375,53 283,34 163,68 
Köp 182,00 250,50 346,00 72,74 378,63 265,67 164,45 
Sälj 184,00 273,00 384,50 75,66 380,25 270,39 174,49 
Köp 194,00 272,50 384,00 78,43 389,11 306,71 177,03 
Sälj 206,50 276,50 398,50 97,24 414,07 314,49 189,79 
Köp 220,00 262,00   434,44 314,92 189,47 
Sälj 210,50 261,50   446,85 342,30 207,70 
Köp 213,00 260,00   429,56  206,73 
Sälj 183,00 253,00   490,99  201,07 
Köp 183,50 263,50   507,94   
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Sälj 182,00 266,50   74,22   
Köp 193,00 265,00   72,40   
Sälj 189,50 273,00   85,04   
Köp  281,50   89,84   
Sälj  286,00      
Köp  289,00      
Sälj  296,00      
Köp  289,00      
Sälj  288,00      
Köp  264,50      
Sälj  260,50      
Köp  269,50      
Sälj  263,50      
Köp  274,00      
Sälj  310,00      

 Securitas Skanska SKF SCA SSAB Swedbank SwedishMatch Tele2 TeliaSonera VolvoGroup 

Köp 111,07 81,52 298,91 291,24 168,39 172,20 82,65 255,30 40,77 266,93 

Sälj 112,30 188,92 96,87 257,50 220,77 217,96 87,94 240,51 42,12 303,31 

Köp 108,35 121,03 104,44 251,75 239,09 215,70 85,65 241,40 41,44 304,88 

Sälj 120,55 129,30 115,13 249,59 357,19 209,04 87,79 228,67 42,56 390,98 

Köp 125,58 130,49 106,45 249,24  209,46 95,12 85,75 39,81 312,77 

Sälj 117,44 125,58 96,72 249,77  213,98 95,32 84,53 38,16 326,85 

Köp 118,15   249,30  213,00 89,89 83,60 35,57 335,23 

Sälj 120,88   264,66  206,48 89,26 80,47 36,22 332,90 

Köp 125,42   261,55   102,93 75,63 36,99 332,71 

Sälj 128,01   266,13   107,53 76,16 41,24 376,90 

Köp 128,10      111,44 79,54 41,97 345,46 

Sälj 140,09      118,21 85,62 41,81 344,19 

Köp 136,86       86,66 42,58 338,66 

Sälj 149,27       91,78 46,77 375,62 

Köp 147,65       94,49 49,94 369,18 

Sälj 151,83       83,77 39,86 342,58 

Köp 150,52       81,99 41,58 337,11 

Sälj 152,69       82,67 40,98 359,50 

Köp 148,90       78,88 46,43 359,15 

Sälj 132,84       73,59 49,63 396,96 

Köp 119,29       69,58 50,37 406,64 

Sälj 117,29       66,88 52,68 426,59 

Köp 119,63       66,82 52,33 435,39 

Sälj 94,29       76,76 52,36 432,42 

Köp 92,33       89,16  456,19 

Sälj 94,37       90,52  451,05 

Köp          485,59 

Sälj          457,29 
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BILAGA 2 
Data för passiv investeringsstrategi 

 P0 Pt 
ABB 40,10 105,25 
AlfaLaval 117,50 369,00 
AssaAbloy 101,00 127,00 
AstraZeneca 245,00 406,50 
AtlasCopco 279,50 208,50 
Boliden 32,40 99,25 
Electrolux 148,00 119,00 
Ericsson 21,10 27,65 
Getinge 85,25 115,00 
Handelsbanken 165,00 189,50 
HennesMauritz 230,50 310,00 
ModernTimesGroup 184,50 398,50 
Nordea 70,08 97,24 
Sandvik 337,43 89,84 
Scania 296,34 342,30 
SEB 131,93 201,07 
Securitas 111,07 94,37 
Skanska 81,52 125,58 
SKF 298,91 96,72 
SCA 291,24 266,13 
SSAB 168,39 357,19 
Swedbank 172,20 206,48 
SwedishMatch 82,65 118,21 
Tele2 255,30 90,52 
TeliaSonera 40,77 52,36 
VolvoGroup 266,93 457,29 
∑ 4254,61 5070,45 
 


