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Abstract 
 

This study has been conducted in order to determine the existence of predictability for the Stockholm 

stock exchange. With this purpose the random walk theory has been raised against the theory of mean 

reversion in order to determine which theory is the most substantial. Data has been collected from 

Nasdaq OMX Nordic and furtherly been processed using the statistical software EViews. Swedish listed 

companies’ daily share values between 2000-2014 have been analyzed using two tests; an Augmented 

Dickey Fuller test and a Variance Ratio test. The results show generally that the null hypothesis - and 

thus the random walk - is rejected in the short term. This means that both on an aggregated level and on 

an individual level, the Stockholm stock exchange is predictable in the short term - in the form of mean 

reversion - and that it is most evident in small cap firms. 

  



Sammanfattning 
 

Denna studie har genomförts för att undersöka för existensen av förutsägbarhet på Stockholmsbörsen. 

För att ta reda på detta har teorin om random walk ställts mot teorin om mean reversion i syfte till att 

kunna fastställa vilken som är mest påtaglig. Data har inhämtats från Nasdaq OMX Nordic och sedan 

bearbetats med hjälp av den statistiska programvaran EViews. Svenska börsnoterade företags dagliga 

aktievärden mellan 2000-2014 har sedan analyserats med hjälp av två huvudsakliga test; ett Augmented 

Dickey Fuller test samt ett varianskvottest. Resultaten visar generellt sett att nollhypotesen - och därmed 

random walk - förkastas på kort sikt. Detta innebär att på både aggregerad nivå men också individuell 

nivå är Stockholmsbörsen förutsägbar på kort sikt - i form av mean reversion - och att det uttrycker sig 

som starkast hos små företag.   
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Inledning 

 

Bakgrund 

Att kunna förutse priser på aktiemarknaden och kunna avläsa den historiska kursutvecklingen och om 

den den nästföljande dagen eller veckan ska gå upp eller ner har alltid varit av intresse för investerare. 

Nobelpristagarna i ekonomi år 2013, Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Schiller har visat på 

att det är fullt möjligt att det i grova drag går att förutse kursutvecklingen över en längre tid. 

 

Eugene Fama har sedan 1960-talet analyserat och studerat kursutveckling i en rad olika studier och 

kunnat påvisa att en förutsägbarhet på kort sikt är väldigt svår, oftast nästintill omöjlig, och att ny 

information på marknaden påverkar priserna så gott som omedelbart, det man idag kallar för effektiva 

marknadshypotesen. Hans resultat gav inte bara stort inflytande på forskningen men gav också upphov 

till så kallade indexfonder.  

 

Om man fann att priserna är så svåra att förutsäga på kort sikt, borde de då inte vara ännu svårare att 

förutse på lång sikt? Enligt Robert Shiller är svaret nej. Det fick han uppleva när han genomförde sina 

studier på 1980-talet. Vad studierna visade var att kursutvecklingen av aktier fluktuerar mer än 

företagens utdelningar och att kvoten mellan priser och utdelningar tenderar att minska när denna kvot 

är hög och öka när den är låg. Detta kunde han inte bara påvisa för aktier, utan även för obligationer och 

andra tillgångar. 

Ett sätt att tolka resultaten av detta är att utgå från hur rationella investerare reagerar på osäkerheten om 

framtida priser. En hög avkastning ses som kompensation för den risken en investerare utsätts för, 

framförallt under riskfyllda tider. Lars Peter Hansen utvecklade en statistisk metod som lämpar sig 

särskilt väl för att testa rationella teorier om tillgångspriser. Han har med hjälp från andra forskare 

kunna visa på att utvidgade versioner av dessa teorier till en del kan förklara tillgångspriserna. 

När det kommer till att förutse priser på aktiemarknaden har det sedan länge rått konsensus om att 

kursutvecklingen inte följer något mönster alls, det man också kallar för random walk. Men under de 

senaste decennierna har man alltmer börjat avvika från denna teori. En annan teori som däremot gjort 

större avtryck under senare tiden är teorin om mean reversion. Med denna teori menar man på att 

kursutvecklingen trots sina upp- och nedgångar alltid återgår till ett historiskt medelvärde och att man 

genom att avläsa dessa upp- och nedgångar ska ha möjlighet till finansiell tillväxt. 
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Med syftet att göra studien aktuell och relevant, ämnar denna studie att fokusera på Stockholmsbörsens 

aktier. Tidigare forskning har gjorts på just Stockholmsbörsen, däremot har inte statistik gällande efter 

finanskrisen 2008 tagits med i dessa då de gjordes tidigare. Med hjälp av färsk statistik från ett antal 

olika aktier, varierande i storlek och bransch i kombination med tidigare forskning och ekonometriska 

formler för mean reversion ämnar vi att få en nyanserad bild av huruvida värdeförändringar kan 

förutses.  

 

Problembakgrund 

Tidigare rådde konsensus inom finanssektorn att aktiekursgången inte följer något mönster eller 

påverkas av någon tidigare påvisad faktor. Detta är vad man kallar random walk. Man har däremot 

försökt motbevisa denna teori och har under de senaste decennierna kunnat förkasta den i ett flertal 

studier. 

 

En av de första och mest omtalade studier som förkastar random walk är Fama och French (1988), där 

man även med betoning lyfter fram existensen av mean reversion, framförallt under en långsiktig 

tidsperiod på mellan tre till fem år. Resultatet lade en grund för hur och för hur fort mean reversion 

faktiskt tar vid och kunde ge insikter huruvida fortsatta studier kan komma att utformas i anseende till 

längden på undersökningsperiod. 

 

Mukherji (2011) påvisar att både små och större företags aktievärden kunde relateras till mean reversion 

under olika perioder historiskt. Man nämner även att mean reversion anses vara mindre påtagligt under 

de senaste decennierna men att det däremot fortsätter att gälla och i synnerhet för mindre företags 

aktiekurser. Detta resultat la fram tanken om att mean reversion kan påvisas i olika tidsintervall men 

också att storleken på företag har en avgörande roll för utfallet av mean reversion. Vidare har resultatet 

tagits i beaktande vid utformandet av de undersökningsfrågor som ämnar svara på denna studies syfte. 

 

Lo och MacKinley (1988) påvisar i likhet med Mukherji (2011) att random walk i stora delar kan 

förkastas för veckobaserad data och att mean reversion är påtagligt på kort sikt medan mean aversion 

(eller trend) är påtagligt på lång sikt. Då veckobaserad data har kunnat förkastas i ovan nämnda studie 

dök frågeställningar kring vilken nivå av data som är lämpligast att använda för denna typ av 

undersökning. Eftersom daglig data finns tillgänglig, inte innebär någon ytterligare bearbetning och 

dessutom behandlar fluktuationer på en mer detaljerad nivå anses det ge ett mer tillförlitligt resultat. 
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Spierdijk, Bikker och van den Hoek (2010) redovisar både om att mean reversion sker betydligt 

snabbare under perioder då det råder ekonomisk osäkerhet orsakade av stora ekonomiska och politiska 

händelser, såsom första och andra världskriget, men också att mean reversion är som mest påtagligt 

under denna typ av perioder. Förmodligen beror detta på att det under finanskriser sker betydligt fler och 

kraftigare svängningar vilket följs av en snabb återgång till ett genomsnitt för att sedan avvika återigen. 

Studerandet av perioder karaktäriserade av ekonomisk osäkerhet gav inspiration att undersöka den 

senaste finanskrisen och effekten utav den. 

 

Vad alla de tidigare studier är överens om är att mean reversion existerar i viss mån men i olika grad på 

grund av de olika förutsättningar, marknader och tidsperioder som använts och studerats vid 

undersökningarna. Med hjälp av mean reversion vill man säga att aktiekursgången är förutsägbar på 

lång sikt, men att den på kort sikt inte alla gånger är så användbar. Detta är något som denna studie 

ämnar att undersöka närmare men också att ytterligare kunna förstärka existensen av mean reversion på 

Stockholmsbörsen. 

 

Något som observerats från tidigare studier är att forskning gällande börsindex, på vecko- eller månatlig 

nivå, är mer utbredd än studier på enskild aktienivå, med dagliga prisförändringar. I denna studie 

kommer forskning gällande data på daglig nivå utföras med anledning till att undersökningsperioden för 

denna studie är kortare än många forna studier. Ännu en anledning är att omfattande information från 

Stockholmsbörsen finns tillgänglig, då finns det ingen anledning att hantera data på mindre detaljerad 

nivå. Den enkla informationsinsamlingen har också gett upphov till varför studierna utförs på enskild 

aktienivå, där det än en gång inte finns anledning att bara se över ett index, när lättillgänglig data för 

enskilda företag finns. I jämförande syfte kommer tester på börsindex utföras, vilket kan ge förståelse 

och mer bredd i forskningen.  

 

Stockholmsbörsen som studieobjekt har inte tidigare använts flitigt. Endast ett fåtal tidigare studier är 

genomförda, under olika tidsperioder och i olika syften. Därav är det intressant att studera den närmare i 

syfte att få en bättre bild av den och bättre förstå sig på den för att ta reda på dess utvecklingsmönster 

och förstå varför den agerar som den gör. 

 

Denna studie ämnar alltså till att undersöka Stockholmsbörsen under år 2000-2014. Under denna period 

har det på den svenska marknaden uppstått flertalet finansiella kriser, däribland IT-bubblan omkring år 

2000 samt finanskrisen 2008 och dess eftertid vilket givetvis haft stor effekt på den finansiella 

marknaden och dess utgång. Stora finansiella händelser som dessa är både intressanta men också viktiga 
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att ha i beaktande vid genomförande av en statistisk studie som denna eftersom att mean reversion är 

som starkast efter en finansiell kris. (Taylor & Van Doren, 2008) 

Problem  

Att mäta huruvida mean reversion kan påvisas hos aktier på Stockholmsbörsen och därigenom dra 

slutsats om att en viss förutsägbarhet råder på marknaden. 

 

Undersökningsfrågor  
 

 Uppvisar Stockholmsbörsen kännetecken på mean reversion eller random walk? 

 Uppstår skillnader i kännetecken på mean reversion inom enskilda aktier kontra börsindex? 

 Har omsättningsstorleken för ett företag betydelse för förutsägbarheten? 

 Är mean reversion tidsspecifik eller kan det ses i under flertalet tidsperioder? 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera om och hur aktier på Stockholmsbörsen visar kännetecken på 

mean reversion eller random walk och om det därigenom råder viss förutsägbarhet som kan användas 

till att skapa finansiell tillväxt. 

 

Avgränsningar 
Då majoriteten av de tidigare forskningarna valt att lägga fokus på en indexerad nivå av börsen kommer 

denna undersökning istället att lägga fokus på individuella aktier från Stockholmsbörsen som i sin tur 

delas in efter omsättningsstorlek. Detta för att undersöka om det uppstår någon skillnad i resultatet 

angående hur pass starkt företagen uppvisar kännetecken på mean reversion, och därigenom om det går 

att säga att omsättningsstorlek har en betydande roll vid en förutsägning, eller prognostisering, av 

aktiekursgången. De delas därför in i s.k large cap, mid cap samt small cap bolag. 

Ett index tillämpas även i jämförande syfte, närmare bestämt OMXS30, vilket består av de 30 mest 

omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. 

 

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt ämnar denna studie att undersöka 75 aktier (av totalt 

omkring 300), med 25 aktier ur varje omsättningsstorlek. Detta anses vara en tillräcklig grund till att 

basera analyser och generalisera resultaten på. 

Tidsperioden som används för denna studie är 2000-2014. 14 år anses vara en tillräckligt lång period för 

att undersöka existensen av mean reversion på Stockholmsbörsen. Detta då teorin om mean reversion i 

sig själv konstaterar att en genomsnittlig återgång är långsiktig samt att tidigare studier fastställt att 
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denna långsiktighet är oftast mellan tre till fem år. Med en undersökningsperiod på 14 år ges en 

marginal för både långsiktig och kortsiktig undersökning av mean reversion. 
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Teori 

I detta kapitel presenteras och diskuteras teorierna random walk samt mean reversion. 

För att först försöka förstå sig på hur aktier och kursutvecklingen fungerar talar man ofta inom 

finanssektorn om effektiva marknadshypotesen. Teorin används även för att underlätta ytterligare 

förståelse vid beräkning och analysering av arbetet. 

 

Effektiva marknadshypotesen 

Enligt den effektiva marknadshypotesen är de finansiella marknaderna effektiva. Det innebär att priset 

på en tillgång reflekterar all information som finns på marknaden och att priset är korrekt utifrån att det 

återspeglar alla investerare och deras analyser av marknaden. Teorin säger att det inte är möjligt att 

vinna över marknaden genom att använda information som marknaden redan har kännedom av. (Fama, 

1965) Exempelvis att skapa sig sig finansiell tillväxt genom att köpa aktier som är undervärderade eller 

att förutse trender. Man menar också att enda vägen en investerare kan uppnå högre avkastning är 

genom att investera i tillgångar med högre risk. 

För att en marknad ska anses effektiv krävs att minst ett av följande tre kriterier bör vara uppfyllda. 

 

1. Rationalitet 

Med rationalitet på marknaden menas att när ny information når marknaden som ökar ett företags värde 

positivt kommer ingen investerare att vilja sälja sina aktier till det gamla priset. Nya investerare kommer 

heller inte ha möjlighet att köpa aktier till det gamla priset utan är beredda att istället betala till det nya 

priset. Därmed kommer aktien att justeras och öka i pris. 

 

2. Avvikelse från rationalitet 

Med avvikelse från rationalitet menas att när ny information når marknaden kommer olika typer av 

investerare reagera på olika sätt beroende på exempelvis asymetrisk och ofullständig information. Vissa 

investerare kommer att övervärdera aktien medan andra investerare undervärderar den. Detta menar man 

på leder ändå till slut att aktien alltid blir rätt värderad. 

 

3. Arbitrage 

Med arbitrage menas att även om den stora majoriteten av investerare är irrationella räcker det med att 

ett fåtal är rationella för att marknaden ska anses vara effektiv. Detta på grund av att de rationella 

investerarna skulle tjäna pengar på s.k arbitrage. Med andra ord skulle de köpa eller sälja sina aktier och 

göra övervinster tills det att aktien är rätt prissatt. 
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Man brukar dela in teorin om effektiva marknader i tre olika sorters marknader: svagt effektiv, 

halvstarkt effektiv och starkt effektiv. 

 

Svagt effektiv 

Om marknaden är svagt effektiv är det inte möjligt att generera riskjusterad avkastning genom att 

använda historisk information. Med andra ord säger den att dagens pris redan återspeglar all historisk 

information. Innebörden av detta är att priserna alltid är korrekta och att förändring av priset under en 

period beror på den förväntade avkastningen. Om den förväntade avkastningen definieras som µ och 

man har i åtanke att priserna växlar slumpmässigt dag för dag, men att denna slumpmässiga faktor (ɛt) 

har ett förväntat värde på 0 blir det förväntade värdet vid tidpunkten t: 

 

E(Pt) = µ + Pt-1 

 

Därmed kan man endast förvänta sig en normal avkastning. 

 

Halvstarkt effektiv 

Om marknaden är halvstarkt effektiv är det inte möjligt att generera riskjusterad avkastning genom 

tillgång till offentlig information såsom årsredovisningar eller andra ekonomiska rapporter. Med andra 

ord återspeglar priserna på marknaden all historisk information plus all offentlig information. 

Rationella investerare bör därmed basera sina förutsägningar om framtida priser på bästa möjliga 

förhandsberäkning. För att göra en sådan optimal förhandsberäkning bör man ha i åtanke all relevant 

information som har med företaget att göra, marknaden som den är verksam i osv. När ny information 

tillkommer (nyheter) måste denna förhandsberäkning ses över på nytt. Goda nyheter innebär ett högre 

framtida värde (och vice versa) och priset uppdateras direkt därefter. För att kunna slå en marknad med 

lika rationella investerare måste man få tillgång till denna information tidigare än resten av marknaden. 

 

Starkt effektiv 

Om marknaden är starkt effektiv är det inte möjligt att generera riskjusterad avkastning alls, inte ens 

genom insiderinformation. Med andra ord återspeglar priserna på marknaden all historisk information, 

all tillgänglig offentlig information samt all privat information, det vill säga insiderinformation. 

Empiriska tester förkastar ofta denna del av teorin medan man oftast inte kan göra detsamma med den 

svaga och halvstarka effektiviteten. 

Även om effektiva marknadshypotesen anses vara en stomme inom modern finansiell ekonomi så är den 

mycket omdiskuterad och omstridd. Medan många akademiker pekar på en rad bevis för effektiva 

marknadshypotesen finns även en stor oenighet om den. 
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Marknadsanomalier 

Marknadsanomalier är fenomen som strider mot rådande paradigm, det vill säga strider mot effekiva 

marknader och den effektiva marknadshypotesen.  

 

Januarieffekten 

Januarieffekten är ett fenomen som introducerades av Banz (1981) och innebär en generell prisökning 

av aktier under januari månad. Detta förklaras oftast genom att investerare av skatteskäl väljer att sälja 

av sina tillgångar i slutet på året, med andra ord i december, och köper sedan tillbaka dem på nytt i 

början på det nya året, nämligen i januari. Detta är ett fenomen som har påvisats vara starkare hos små 

företags aktier gentemot medelstora och stora företag.  

Trots att januarieffekten har observerats flertalet gånger genom historien, är det svårt för investerare att 

dra nytta av det eftersom marknaden som helhet förväntar sig att det ska hända och därför anpassar sina 

priser i enlighet därmed. 

 

Helgeffekten 

Detta är ett fenomen på den finansiella marknaden som innebär att avkastningar på måndagar är oftare 

signifikant lägre än de var föregående fredagen. Begreppet myntades första gången av Cross (1973) och 

har därefter diskuterats flitigt inom finanssektorn. Vissa teorier som försöker förklara effekten menar på 

att företag tenderar att släppa dåliga nyheter på fredagen efter det att börsen stängt, vilket givetvis inte 

visar sig förrän börsen öppnar igen på måndagen därpå. Man hoppas därigenom på att de dåliga 

nyheterna ska hinna avta en del under helgens gång.  

Man talar också om att det är kopplat till s.k blankning, vilket torde påverka aktier med höga korta 

räntor. Alternativt skulle det kunna bero på investerare och dess avtagande optimism under helgen. 

 

”Modeflugeshypotesen” 

Studier av Fama och French (1988) samt Poterba och Summers (1989) har kunnat fastställa att den 

finansiella marknadens långsiktiga avkastningar tenderar att uppvisa negativ autokorrelation. I och med 

detta har ett fenomen uppstått som man kallar “modeflugeshypotesen” (“fads-hypothesis”). Detta 

innebär att investerare och därmed marknaden tenderar att överreagera till nyheter när de släpps. Man 

reagerar därmed för positivt till goda nyheter och för negativt gentemot dåliga nyheter. Detta torde 

därmed ge en positiv autokorrelation på kort sikt och en negativ autokorrelation på längre sikt. Dessa 

perioder av överreagerande följt av justering skapar därmed intrycket av fluktuationer kring 

medelvärdet. 
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Post-earning-announcement price drift 

Fenomenet upptäcktes först av Ball och Brown (1968) och innebär att aktiepriser tenderar att fortsätta 

stiga i flera veckor (i vissa fall även månader) efter att positiva nyheter släppts respektive sjunka efter att 

negativa nyheter släppts. Med andra ord sker först en omedelbar justering, i enlighet med effektiva 

marknadshypotesen, varpå den fortsätter tendensen efter det att nyheten släppts, vilket strider mot 

effektiva marknadshypotesen. 

Företag som därmed påvisar positiva kvartalsvisa resultat tenderar att få sina aktier att fortsätta stiga 

uppemot 60 dagar efter det att man släppt rapporten. Samma princip gäller för negativt resultat då aktien 

istället tenderar att fortsätta sjunka uppemot 60 dagar efter det att rapporten släppts. 

 

Random walk theory 

 

“If a stock's price follows a random walk, the odds of an increase or decrease during any day, month, or 

year do not depend at all on the stock's previous moves. The historical path of prices gives no useful 

information about the future” (Brealey, Myers, Marcus, 2001) 

 

Definitionen av random walk är att aktiemarknadens kortsiktiga värdeförändringar är fullständigt 

slumpartade och därmed kan ingen förutsägbarhet av dessa förändringar fastställas. Teorin innebär att 

stora delar av finansbranschens arbete ogiltigförklaras, i och med att förutsägbarhet inte kan fastställas. 

Teorin kom att populariseras genom boken ”A Random Walk Down Wall Street” av Burton Malkiel 

från 1973. 

Man talar även om olika former av random walk. Dessa är s.k random walks med eller utan glidning (en 

långsamt stadig förändring) och deterministiska trender (trender som är konstanta, positiva eller 

negativa, oberoende av tid under hela tidsserien). Den generella formeln för ren random walk ser ut som 

nedan: 

Yt = Yt-1 + εt 

Där Yt är värdet vid tidpunkten t 

 Yt-1 är värdet vid tidpunkten t-1 

 εt är feltermen vid tidpunkten t 

 

Inom termen random walk skiljer man som tidigare nämnt på olika typer av detta fenomen, den ena 

kallad ren random walk där beräknandet av en akties nästkommande värde anses vara helt slumpartad. 

Formeln för denna typ av random walk är just den generella, som omnämns ovan. (Gujarati, 2011) 
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Random walk med glidning är en slumpmässig vandring för aktievärdet med skillnaden att i ekvationen 

finns också en konstant, här kallad α. Formeln och definitionen för random walk med glidning ser ut 

som följer: 

Yt = α + Yt-1 + εt 

 

Där  Yt är värdet vid tidpunkten t 

        α är drift-parametern, en konstant 

        Yt-1 är värdet vid tidpunkten t-1 

        εt är feltermen vid tidpunkten t 

 

Random walk med deterministisk trend blandas ofta ihop med random walk med glidning men 

skillnaderna modellerna emellan är att värdet vid tidpunkten t istället är beroende av en trend, βt. 

 

Yt = α + βt + εt 

Där  Yt är värdet vid tidpunkten t 

        α är drift-parametern, en konstant 

        βt är en deterministisk trend 

       εt är feltermen vid tidpunkten t 

 

Random walk kan även innehålla en blandning av de två sistnämnda modellerna, alltså både en konstant 

variabel plus en tidstrend. Modellen säger att värdet vid tidpunkten t är beroende av föregående värdet 

plus en konstant, en trend samt en stokastisk komponent. 

 

Yt = α + Yt-1 + βt + εt 

 

Där  Yt är värdet vid tidpunkten t 

        α är drift-parametern, en konstant 

        Yt-1 är värdet vid tidpunkten t-1 

        βt är en deterministisk trend 

        εt är feltermen vid tidpunkten t 

 

 

Random walk har både bevisats (Narayan, Kumar & Smyth, 2007) och motbevisats (Darrat & Zhong, 

2000)(Pant & Bishnoi, 2001) i olika studier, där ofta teorin om mean reversion, eller genomsnittlig 
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återgång, har ställts som en motpol i frågan, där senast nämnda teori utgår från att det finns viss 

förutsägbarhet inom aktiemarknaden. 

 

Narayan, Kumar och Smyth undersökte G7-ländernas (Frankrike, Tyskland, USA, Kanada, Italien, 

Storbritannien samt Japan) aktiemarknader och random walk påvisas på samtliga marknaden förutom 

den japanska där mean reversion istället kunde påvisas. Darrat och Zhong samt Pant och Bishnoi 

undersökte den kinesiska respektive indiska aktiemarknaden på daglig och veckobaserad nivå och 

genom olika test kunde de konstatera att random walk förkastas och man la istället fram mean reversion 

som mothypotes.  

 

Mean Reversion 
 

“The performance of individual observations does over time reverse towards the mean of comparable 

observations.” (Hamberg, 2004)  

 

Teorin om mean reversion innebär att värdeförändringar i enskilda aktier långsiktigt sett går mot ett, för 

den enskilde aktien, historiskt genomsnitt. En tidsserie som är mean reverting, det vill säga återgår till 

sitt långsiktiga genomsnitt, kan vandra men tillslut vandrar den alltid tillbaka till sitt genomsnitt. Om en 

tidsserie inte är mean reverting kan den vandra iväg utan att någonsing återvända till medelvärdet. Mean 

reversion  innebär alltså att viss förutsägbarhet är påtaglig, och att den kan utnyttjas för finansiell tillväxt 

genom att avläsa upp- och nedgångar av kursutvecklingen. Med andra ord, köp när aktien nått sin 

absoluta nedgångspunkt och sälj när aktien når sin höjdpunkt.   

Formeln för mean reversion kan representeras av en så kallad Ornstein-Uhlenbeck stokastisk 

differentialekvation: 

 

      (    )         

 

Där θ är hastigheten av återgången till genomsnittliga värdet, μ är medelvärdet för processen, σ är 

variansen för processen och Wt är en så kallad Wienerprocess, vilket är en stokastisk process som 

används för modellering av slumpmässiga finansiella skeenden.  

 

Mean reversion är också en form av autoregressiv modell. Detta innebär att framtida värden på något 

sätt är beroende och påverkas av tidigare värden.  
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Autoregressiv är en statistisk term som används när man arbetar med en tidsserie som har en variabel 

eller ett värde som är korrelerad eller beroende av föregående värden av samma variabel/värde. Den 

närbesläktade termen autoregression är en typ av regressionsanalys som använder tidsseriedata som 

införd data för att ta reda på huruvida en specific variabel är autoregressiv, det vill säga beroende av 

forna “egna” värden. En specifik variabel som visar sig vara autoregressiv antyder, men bevisar inte att 

det finns en orsakssamband mellan nuvarande och forna värden. Tidsserier med känd eller med antydan 

till autoregressiva värden analyseras ofta genom att använda en förutsägande analytisk metod för att 

förutspå framtida värden.  

 

En stokastisk process som används i statistiska uträkningar där framtida värden estimeras baserat på 

snittvärde av tidigare värden. En autoregressiv process verkar under premisserna att forna värden har en 

effekt på nuvarande värden. En process ansedd som AR(1) betyder att nuvarande värdet är baserad på 

det senast förekommande värdet. Anses processen vara AR(2) baseras nuvarande värdet på de två senast 

förekommande värdena. 

 

 

Reflektioner 

Anledningen till att ovan nämnda teorier utförligt beskrivs i denna teoridel är att de anses som naturliga 

och vedertagna modeller och teorier för aktieanalys i synnerhet och finansbranschen i allmänhet. 

Effektiva marknadshypotesen säger delvis emot teorin om mean reversion, på så vis att den menar att 

det ”inte är möjligt att vinna över marknaden genom att använda information som marknaden redan har 

kännedom av”. Teorin om mean reversion bygger istället på det att tidigare observationer kan ge 

förutsägbarhet av aktievärdets förändringar. Därmed motsäger den effektiva marknadshypotesen. 

Samtidigt går de två teorierna lite hand i hand på så sätt att fenomenet mean reversion förmodligen 

stärks i och med att det alltid kommer att finnas rationella och irrationella investerare på marknaden. Så 

länge dessa existerar kommer rationella investerare dra nytta av arbitrage och därmed köpa av eller sälja 

till irrationella investerare tills det att kursen når ett jämviktsvärde. Detta skapar kortsiktiga fluktuationer 

i kursutvecklingen och torde därmed ge upphov till mean reversion. 

 

Random walk-teorin har i ett antal tidigare studier ställts som motpol till mean reversion, där 

avsaknaden av förutsägbarhet sätts i relation till mean reversion där förutsägbarheten just påvisats. 

Teorierna om mean reversion, effektiva marknadshypotesen och random walk har alla tre kunnat 

kritiseras och har påvisat brister, något som förmodligen beror på en ständig utveckling, inte bara i 

teorierna i sig utan även i finansbranschen som helhet.  
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Marknadsanomalier är också viktigt att ha i åtanke då dessa i synnerhet torde gynna fenomenet mean 

reversion eftersom att dessa teorier innebär en svängning i kursen från det “normala” värdet (ofta 

omkring ett medelvärde) vilket sedan återföljs av en korrigering tillbaka mot det “normala” värdet igen. 

Delar av marknadsanomalier är också kopplat till s.k beteendeekonomi vilket har att göra med sociala, 

psykologiska och känslomässiga faktorer vid finansiella beslut. 
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Metod 

Detta kapitel avser att ingående beskriva de teorier, metoder, modeller och tillvägagångssätt som 

tillämpas för studien. Även validitet samt reliabilitet diskuteras för att avslutningsvis påpeka eventuell 

kritik mot studiens metodval och källor. 

 

Metodval 

Studien ämnar att tillämpa en kvantitativ metod då studien kommer att inhämta, studera och analysera 

data. En kvantitativ ansats anses vara mest tillämplig för denna typ av undersökning då det är den 

faktiska datan som bearbetas genom varje metod och med hjälp av teorier konkretiseras till ett 

analyserbart resultat. Samtliga tidigare studier inom samma undersökningsområde har även de gjorts 

med en kvantitativ ansats på sekundärdata. Till skillnad från kvalitativ metod så visar kvantitativ metod 

på representativitet, det vill säga vad som faktiskt sker på börsen för samtliga bolag utan subjektiva, 

godtyckliga bedömningar.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är en kvantitativ metod en metod som betonar vikten av kvantitet vid 

insamlandet och analysen av data, med andra ord en metod som analyserar siffror och 

generaliserbarheten i datan. 

 

Skillnaden mellan en kvantitativ forskare och en kvalitativ forskare är att den förstnämnda försöker hålla 

distans till sina informanter medan den kvalitativa forskaren försöker komma så nära informanten som 

möjligt för att förstå helheten. 

 

Inom kvantitativ forskningsmetodik finns det flera olika ansatser till att samla in information och data. 

Denna studie använder sig av sekundärdata hämtad från Nasdaq OMX Nordic 

(www.nasdaqomxnordic.se) och bearbetat den först i Excel för att senare utvärderas och analyseras i 

programmet EViews med hjälp av ett Augmented Dickey Fuller test samt ett varianskvottest (Variance 

Ratio test).  

 

Då denna studie utgår från teorier för att sedan testa datans relation till dessa är studien av deduktiv 

natur. Enligt Bryman och Bell (2011) kännetecknas den deduktiva processen av en handlingsföljd där 

man till en början utgår från en teori, utformar en hypotes och därefter påbörjar datainsamling. När man 

sedan ser över resultatet kan hypotesen bekräftas eller förkastas och slutligen kan då teorin eventuellt 

revideras, beroende på hypotesprövningen och analysens slutsatser. Merparten av studier utförda inom 
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mean reversion har skett på detta vis, och därmed torde då denna utgångspunkt vara rimlig för vidare 

studier av den. 

 

Validitet 

Då den insamlade datan utgör en tidsserie kommer statistiska och ekonometriska metoder att behövas 

tillämpas för att säkerställa reliabiliteten och validiteten i resultaten. Dessa ekonometriska tester 

undersöker vidare huruvida empirin förhåller sig till teorin. 

Undersökningens validitet syftar till en granskning av huruvida de slutsatser som framställts 

hänger ihop med det som har undersökts. Då random walk och effektiva marknadshypotesen är de mest 

etablerade teorierna inom området prognostisering och förutsägbarhet av aktiekursutveckling och testen 

som använts vid undersökningen är av samma kvalitet, anses undersökningens validitet vara hög. Den 

externa validiteten, det vill säga resultatens generaliserbarhet, anses också vara hög då urvalet utgör en 

stor proportion av den population – Stockholmbörsen – vilket avses att undersöka.  

 

Reliabilitet 

Reliabilitet kan även benämnas tillförlitlighet, med detta menas tillförlitligheten och användbarheten av 

de beräkningsmetoder och vidare resultat som används i undersökningen. Bryman och Bell (2011) 

menar att den mätning som görs skall frambringa samma resultat vid olika tillfällen, där det råder lika 

förhållanden som vid första mätningen. 

Genom att inhämta data från en säker och pålitlig källa såsom Nasdaq OMX Nordic stärks reliabiliteten 

att datan skulle vara korrekt.  

Genom att specificera tidsperioden undviks också att annan data tas med och därmed att ett annat utfall 

av resultaten skulle ske för en eventuell replicering av arbetet. Detta stärks ytterligare genom en 

noggrann genomgång av tillvägagångsätt.  

Då data har behandlats först i Excel för att underlätta för vidare användning i EViews finns det alltid 

risk för felberäkningar och misstag. För att undvika just detta har försiktighetsåtgärder vidtagits och i de 

flesta av fallen har resultaten dubbelkollats genom en återupprepning av beräkningarna. 

 

Studieobjekt och undersökningsperiod 

Den tidsperiod som studien ämnar att undersöka är 2000-2014, med data från Nasdaq OMX Nordic, där 

aktiepriser redovisas på daglig basis. Ett antal tidigare studier (Exley et al, 2004)(Spierdijk et al, 2010) 

har använt sig av indexerat börsindex för att undersöka huruvida aktievärden är återgående mot ett 

genomsnitt (mean reverting). Detta under en cirka 30 respektive cirka 100-års period. I denna studie har 
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det istället valts en kortare undersökningstid, med daglig data på enskilda aktier, likt Lindbom (2006). 

Till skillnad från Lindbom (2006) så kommer denna undersökning studera en tidsperiod som är längre 

rent tidsmässigt, samt utspelar sig senare än den som valdes i nämnda studie (2000-2005). Detta torde ge 

oss ett mer precist resultat och även finanskrisen 2007-2008 skulle tas in i beräkningarna, vilket 

förhoppningsvis ger oss lärdom om hur kriser påverkar aktievärdens förändring. 

Ett bekvämlighetsurval har tillämpats vid val av aktier där endast svenska företag noterade på 

Stockholmsbörsen har valts ut. Detta på grund av att skapa en enhetlighet kring dels den valuta som 

aktien noteras i men också inför andra eventuella skillnader som kan uppstå om exempelvis danska eller 

finska företag hade tagits med i beräkningarna. 

 

Autokorrelation 

Autokorrelation är en statistisk metod som används för att beräkna en tidsserieanalys. Syftet är att mäta 

sambandet mellan två värden i tidsserien vid olika tidpunkter gentemot en eftersläpande version av 

samma tidsserie.  

Är autokorrelationen mellan observationerna 0 säger man att de två värdena är oberoende av varandra 

och inte följer något mönster. Avviker autokorrelationen statistiskt signifikant från 0, det vill säga att 

den rör sig mot -1 eller +1, negativ respektive positiv autokorrelation, säger man att värdena är beroende 

av varandra på något vis och följer ett visst mönster.  

 

Uppvisar tidsserien en positiv autokorrelation, trend, säger man att den följer så kallad mean aversion. 

Detta innebär att en ökning följs av en proportionerlig ökning även i nästföljande värde. 

Uppvisar tidsserien en negativ autokorrelation säger man att den följer så kallad mean reversion. Detta 

innebär att en ökning följs av en proportionerlig minskning i nästföljande värde och vice versa. De 

observerade värdena tenderar därmed att återgå till det genomsnittliga värdet över en längre tid. 

 
Figur 1 - Positiv autokorrelation                           Figur 2 - Negativ autokorrelation 

 
                 Exempel på autokorrelation. Källa: Econometrics for Dummies, 2013. 
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Enhetsrot 

När man arbetar med tidsserier är det viktigt att ta reda på existensen av en enhetsrot. Om en enhetsrot 

kan påvisas i tidsserien innebär det att mer än en trend existerar och tidsserien visar därmed upphov på 

random walk och går därmed ej att förutse eller prognostisera. För att ta reda på detta genomförs test för 

stationaritet. 

 

Stationaritet 

Stationaritet definieras som en egenskap hos en process, en tidsserie, i vilken de statistiska parametrarna  

medelvärde och standardavvikelse i processen inte förändras med tiden. 

Den viktigaste egenskapen hos en stationär process är att autokorrelationsfunktionen beror på enbart 

eftersläpning, s.k lagg, och förändras inte med tiden.  

En svagt stationär process har ett konstant medelvärde och autokorrelationsfunktion (och därmed 

varians). En verkligt stillastående (eller starkt stationär) process har ett konstant medelvärde och varians. 

 

Figur 3 

 
                                 En stationär process. Källa: Introduction to Time Series Modeling, 2010. 

                         

Icke-stationaritet 

Icke-stationaritet definieras som en egenskap hos en process, en tidsserie, i vilken de statistiska 

parametrarna medelvärde och standardavvikelse i processen förändras med tiden. Ett icke-stationärt 

beteende kan alltså vara trender, cykler, random walks eller en kombination av de tre. En tumregel när 

det gäller icke-stationaritet är att de är oförutsägbara och ej går att prognostisera.  

Nackdelen med att arbeta med icke-stationära tidsserier är att resultatet kan visa spuriositet, med andra 

ord kan en relation mellan två variabler påvisas utan att det i själva verket existerar någon. För att 

undvika just det kan man förvandla den icke-stationära tidsserien till en stationär. 
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Figur 4 

 

                         En icke-stationär process.  Källa: Introduction to Time Series Modeling, 2010.  

 

Vikten av stationaritet i tidsserier 

Varför ska man lägga vikt vid om en tidsserie är icke-stationär eller stationär? Det finns flertalet 

anledningar. Första anledningen är att om en tidsserie är icke-stationär kan man endast studera dess 

beteende under den isolerade, observerade tiden. Varje enskild tidsserie blir därmed ett eget avsnitt för 

sig. Resultatet av detta är att man inte kan generalisera över på andra tidsperioder. Med andra ord, för att 

skapa prognoser över framtida beteenden krävs det att en tidsserie är stationär.  

En andra anledning är att om man har två eller fler icke-stationära tidsserier kan en regressionsanalys av 

dessa leda till ett fenomen som kallas för spuriös- eller nonsensregression. Detta innebär att en relation 

kan uppstå mellan två variabler utan att det i själva verket faktiskt existerar någon. Detta är på grund av 

att formeln antar att de underliggande tidsserierna är stationära. 

 

Skillnaden mellan en stationär och icke-stationär tidsserie är att en extern händelse (chock), påverkar en 

stationär tidsserie endast momentalt. Med andra ord återgår kursen mot ett genomsnitt efter en viss 

återhämtningstid. En icke-stationär tidsserie däremot påverkas genom att den permanent “sticker iväg” 

från sitt genomsnitt.  

En viktig slutsats att dra från denna diskussion är att icke-stationära tidsserier resulterar i otillfärlitliga 

och spuriösa resultat som leder till ett ofullständigt förstående och dålig framtidsprognostisering.  

 

Eftersläpning 

Vid enhetsrottest är det även viktigt att välja rätt s.k lag length, eller eftersläpning.  

Med det menar man korrelationen mellan ett värde vid tidpunkten t gentemot värdet vid tidpunkten  

t-n,  med andra ord längden på tiden som det tar för ett värde att påverkas och ta effekt av ett föregående 

värde. Exempelvis om eftersläpningen var ett skulle det innebära att värdet vid tidpunkten t påverkas av 
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värdet vid tidpunkten t-1. Hade den istället varit två skulle värdet vid tidpunkten t påverkas av värdet vid 

tidpunkten t-2 osv.  

 

Enligt Perron (1989) har fler eftersläpningar ingen effekt på storleken av testet men sänker testets styrka. 

Å andra sidan, för få eftersläpningar kan påverka testets storlek. Perron föreslog en procedur för att 

definiera rätt eftersläpning. En alternativ ansats är att använda sig av en s.k  Schwartz Information 

Critera (SIC), vilket även var den som tillämpades i denna studie. 

Den matematiska formeln för SIC ser ut som följande: 

 

      [ ]       [    ] 
 

Där n är antal observationer, k antal parametrar som ska estimeras och Lmax är det maximerade värdet av 

en s.k log-likelihood för den estimerade modellen.  

 

Formeln appliceras vid ett Augmented Dickey Fuller test i EViews där programmet själv räknar fram 

den optimala längden av eftersläpning. 

 
 

Augmented Dickey Fuller test 

Augmented Dickey Fuller (ADF) test används för att undersöka för existensen av en enhetsrot i en 

autoregressiv tidsserie. Den tar hänsyn till att om en tidsserie karaktäriseras av mean reversion, det vill 

säga återgår till ett genomsnitt, så kommer nästföljande pris bli proportionellt till den nuvarande aktuella 

prisnivån. En linjär eftersläpande modell, med lagg (k), används i tidsserien och den generella formeln 

ser ut som nedan: 

Δyt = α + βt + γyt-1 + δ1Δyt-1 + ⋯ + δk-1Δyt-k+1 + ϵt 

 

Där α är en konstant, β representerar koefficienten av en temporal trend och Δyt = yt − yt-1. 

ADF-hypotestestets roll är att överväga nollhypotesen, som i ADF:s fall alltid är att tidsserien har en 

enhetsrot. γ=0 skulle indikera (med α=β=0) på att processen är karaktäriserad av random walk och 

därmed inte återgår till ett genomsnitt. (Greene, 2003. s. 643) 

Om hypotesen γ=0 kan förkastas så blir följande utveckling i tidsserien proportionell till det nuvarande 

priset och därmed är det osannolikt att röra sig i enlighet med random walk. Man talar då istället om att 

den tenderar till att röra sig mot ett genomsnitt, med andra ord mean reversion. 
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Vid ett ADF test används bl.a minsta kvadratmedoten för att finna koefficienten för vald modell. För att 

estimera signifikansen av koefficienten i fokus används och beräknas ett t-test som sedan jämförs med 

dess kritiska t-värden. Om det beräknade t-värdet är mindre än de kritiska t-värdena förkastas 

nollhypotesen. Varje modell har sina kritiska t-värden som beror på storleken på provet. 

Eftersom att random walk kan ta form i tre olika varianter, med glidning, glidning och trend eller ren 

random walk, testar ADF för existensen av de alla tre stegvis.  

 

Följande hypotes testas: 

H0: Tidsserien har en enhetsrot, är icke-stationär 

H1: Tidsserien saknar enhetsrot, är stationär 

 

Först steget är att testa om tidsserien uppvisar random walk med glidning och trend: 

 

Δyt = α + βt + γyt-1 + δ1Δyt-1 + ⋯ + δk-1Δyt-k+1 + ϵt 

 

Är en trend inte signifikant förkastas nollhypotesen om att tidsserien är av karaktären random walk med 

glidning och trend. Är en trend signifikant i detta steg antas tidsserien uppvisa random walk med 

glidning och trend och därav utesluts förekomsten av resterande variationer av random walk i 

nästföljande steg. 

 

Andra steget är att testa tidsserien för att se om den uppvisar random walk med glidning: 

 

Δyt = α + γyt-1 + δ1Δyt-1 + ⋯ + δk-1Δyt-k+1 + ϵt 

 

Är drift-termen (glidande konstanten, α) icke signifikant förkastas nollhypotesen även för denna variant 

av random walk. Är drift-termen signifikant antas tidsserien uppvisa random walk med glidning och 

därav utesluts förekomsten av ren random walk som testas i nästa steg. 

 

Sista steget är att testa tidsserien för att se om den uppvisar ren random walk, det vill säga utan varken 

glidning eller trend:  

Δyt = γyt-1 + δ1Δyt-1 + ⋯ + δk-1Δyt-k+1 + ϵt 

 

Kan nollhypotesen förkastas för vardera modell, det vill säga p < 0.05 och det beräknade t-värdet är 

mindre än det kritiska t-värdet på fem procents signifikansnivån konstateras att tidsserien är stationär 

och uppvisar karaktär av mean reversion.  
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Varianskvottest 

För att ytterligare kunna bevisa förekomsten eller frånvaron av random walk i en tidsserie, men även 

kunna påvisa under hur lång tidsperiod som en eventuell tillbakagång mot genomsnittet sker, genomförs 

ett varianskvottest.  (Campbell, Lo & MacKinley, 1997) 

Varianskvottestet är den mest vedertagna modellen och metoden för att kontrollera om varianserna 

mellan observationer vid olika tidpunkter är autokorrelerade eller ej, beräknade över olika intervall. 

Testet är baserad på idén att om en tidsserie är stationär så ändras inte variansen med tiden och vice 

versa vilket förklarades tidigare i kapitlet. För att aktiepriser ska vara slumpmässiga, därmed följa 

random walk, ska variansen av q-perioden vara lika med q gånger variansen för period ett.  

 

  ( )  
   (    )  

   (  )
 

 

Den centrala idéen av varianskvottestet är baserat på observationen att då priserna är icke korrelerade 

över tid borde    (    )       (  ), därmed   ( ) = 1.  

 

Hypoteser som testas: 

H0: VR(q) = 1 då q = 2, 4, 8...2048  

H1: VR(q) ≠ 1 

 

Då q står för antal observationer. Då studien undersöker dagliga aktievärden innebär q antalet dagar. 

 

Tolkning av resultat från varianskvottestet: 

 Är varianskvoten = 1, är tidsserien av ren random walk. Inga förutsägelser är möjliga. 

 Är varianskvoten > 1, visar tidsserien tendenser på mean aversion, trend, med andra ord positiv 

autokorrelation. Förändringar i en riktning följs oftast av förändringar i samma riktning. 

 Är varianskvoten < 1, visar tidsserien grad av mean reversion, med andra ord negativ 

autokorrelation. Förändringar i en riktning följs oftast av förändringar i motsatt riktning. 

 

Då varianskvottest är känsligt för icke normalfördelning används logaritmerade värden av aktiepriserna i 

beräkningarna. (Box, 1953) 

 

I en studie av Lo och MacKinley (1989) jämfördes pålitligheten hos tre tester för random walk (Dickey 

Fuller test, Box-Pierce samt varianskvottest) genom s.k Monte Carlo simuleringar med random walk 

som nollhypotes. Monte Carlo simulering är en problemlösningsteknik som används för att approximera 
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sannolikheten av utfall genom flertalet testkörningar (simuleringar) genom att använda slumpmässiga 

variabler. De fann att varianskvottestet överlag var mer pålitligt än Box-Pierce och Dickey Fuller 

testerna.  

Metodkritik 

Valet av undersökningsperiod var i denna undersökning långt mycket kortare än vad som förekommit i 

ett antal tidigare studier, något som motiverats med att studier under denna tid (efter IT-bubblan och 

finanskrisen) inte har gjorts tidigare. Ytterligare har valet av tidsperiod motiverats med att ett 

aktievärdes återgång har generellt sett skett över en period på tre till fem år. Tidsperioden på cirka 14 år 

anser vi då är fullt tillräckligt för att trender av mean reversion ska kunna iaktas och undersökas, både 

långsiktiga samt kortsiktiga sådana. 

Val av undersökningsmetoder ska heller inte behöva äventyra utgången av resultaten då dessa är de mest 

vedertagna och pålitliga modeller inom området. ADF-testet och varianskvottestet har tidigare i 

jämförande syfte ställts mot varandra (Lo och MacKinley, 1989) där slutsatsen löd att varianskvottestets 

resultat generellt är mer pålitligt. Detta kan komma att tas i åtanke vid ett fastställande av resultat och 

analys. 

EViews (Econometrical Views) är en programvara ämnad för statistiska och ekonometriska uträkningar, 

förutsägelser samt analyser. Programmet har funnits sedan 1994 och valet föll på detta program som 

verktyg till uppsatsen då det innehöll de formler och beräkningar som behövs för test av mean reversion 

och random walk. Då programmet specifikt är utvecklat för ekonometri och inte statistik generellt, kan 

resultaten av uträkningar och analyser anses reliabelt och tillförlitligheten vara hög. 

 

Källkritik 

All sekundärdata har som tidigare nämnts hämtats från Nasdaq OMX Nordic 

(www.nasdaqomxnordic.se) som representerar den svenska börsen. Därmed torde den inhämtade datan 

återspegla trovärdighet eftersom att datan här ständigt hålls uppdaterad och korrekt. 

De akademiska studier och artiklar som använts som referensmaterial har alla publicerats i 

vetenskapliga journaler eller tidskrifter och kan därför anses vara både pålitliga samt av hög kvalitet. 

Även föreläsningsmaterial och anteckningar från högskolor och universitet har använts i gestaltande 

syfte för att ge en större förståelse och översikt av de teorier och fenomen som beskrivs. Detta material 

har setts över och granskats kritiskt för att kunna säkerställa uppsatsens  korrekthet och kvalitet. 

  

http://www.nasdaqomxnordic.se/
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Empiri 

I detta avsnitt kommer den insamlade datan och dess resultat från Augmented Dickey Fuller-testet samt 

varianskvottestet att presenteras och förklaras, tillsammans med nödvändiga uträkningar samt enklare 

reflektioner kring dessa.  

 

Data har insamlats från Nasdaq OMX Nordics hemsida, där historiska data för de på den nordiska 

börsen börsnoterade bolagens aktier finns tillgängliga. Som tidigare nämnt är dock inga aktier från 

övriga norden studerade, utan endast svenska företags aktier noterade på Stockholmsbörsen.  

 

Med behövlig data tillgänglig, utfördes test i statistikprogrammet EViews med anledning att få den 

information som var behövlig för att fastslå svaren till våra undersökningsfrågor. Det utfördes ett 

Augmented Dickey Fuller test för att ta reda på huruvida de studerade aktievärdena innehar en enhetsrot 

eller inte. Utifrån resultat av detta kan det avgöras om respektive akties värderförändringar rör sig i 

enlighet med random walk-hypotesen eller om denna föreställning kan förkastas. 

Ett varianskvottest tillämpades även för att ytterligare förstärka bevisen för existensen av mean 

reversion respektive random walk men också för att undersöka om de påvisas olika starkt beroende på 

tidsperiod och intervall. 

 

Fullständiga resultat från genomfört ADF-test samt varianskvottest presenteras i tabell 1 respektive 2 

som återfinns i bilagorna. 

 

Augmented Dickey Fuller test 

Då de undersökta aktiernas data bearbetats i den statistiska programvaran EViews har ett Augmented 

Dickey Fuller-test använts, där det testas för huruvida datan innehar en enhetsrot eller inte. I detta test 

ges information gällande datans normalfördelning med t-värden, sannolikhetsvariabel, standardavvikelse 

samt kritiska t-värden för en, fem och tio procents signifikansnivå. Är t-värdet inom intervallet för 

någon av respektive sannolikhetsnivå, är en enhetsrot påtaglig. Är t-värdet däremot utanför något av de 

kritiska t-värdena, kan vi förkasta att random walk existerar för just denna aktie. 

 

Följande hypotes testas: 

H0: Tidsserien har en enhetsrot, är icke-stationär 

H1: Tidsserien saknar enhetsrot, är stationär 
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På en sannolikhetsnivå på fem procent kan det konstateras att de flesta av de undersökta aktievärdena 

innehar en enhetsrot, vilket betyder att dessa värden rör sig i enlighet med random walk, snarare än i 

enlighet med mean reversion. I motsats till detta finns ett antal aktier bland datan som inte innehar en 

enhetsrot, vilket leder till att vi kan förkasta att dessa påvisar random walk. 

 

Nedan följer resultaten av Augmented Dickey Fuller-testet utfört på insamlad data, aningen förenklad 

för överskådlighetens skull. 

 

OMXS30 har med ett ADF-test inte kunnat förkasta nollhypotesen om en enhetsrot, vilket redovisas i 

tabell 2a. Med ganska precis 61% sannolikhet av en enhetsrot uppvisar börsen som helhet i aggregerad 

form relativt kraftiga mönster på random walk.  

Med det konstaterat kan mean reversion inte påvisas för ett aggregat av hela marknaden, samtidigt som 

man inte kan förkasta den när det kommer till enskilda aktiers prisutveckling eftersom att det är just en 

indexerad nivå man observerar. 

 

Tabell 1a 

   
Variant av random walk 

 
Kritiska t-värden 

 
Aktie T-värde p (Sannolikhet) Trend & Glidning Glidning Ren 1% 5% 10% Standardavvikelse 

Index 
         

OMX Stockholm 30 Index -0,21 0.6101     x -2,6 -1,94 -1,61 14.47 

 

Figur 5 

 

 Data över OMXS30. Källa: Egen källa. Utdrag ur EViews. 
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Resultaten av ADF-testet visar heller inga tecken på att omsättningsstorlek skulle ha en inverkan på 

huruvida aktien innehar kännetecken av random walk eller mean reversion. Utfallet för testet av 

enhetsrot visar att vissa av aktierna inte kan påvisas röra sig i enlighet med random walk-teorin, vilket 

kan vara ett tecken på att de då snarare följer teorin om mean reversion. Det framgår dock som sagt 

inget samband mellan företagets storlek och resultat av ett test gällande enhetsroten. 

Endast vid 5 av 25 aktier ur kategorin large cap kunde nollhypotesen förkastas, respektive 4 av 25 för 

mid cap och 5 av 25 för small cap. Totalt sett kunde alltså nollhypotesen förkastas och därmed mean 

reversion påvisas för endast 14 av totalt 75 (18,67%) studerade aktier via ett ADF-test. 

 

Tabell 1b 

   
Variant av random walk 

 
Kritiska t-värden 

  Aktie t-värde p (Sannolikhet) Trend & Glidning Glidning Ren 1% 5% 10% Standardavvikelse 

Large Cap 
         ABB -3,36 0.0007 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 11.70 

Astrazeneca -0,12 0.6412 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 5.77 
Atlas Copco B -1,27 0.1876 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 5.71 

Atrium Ljungberg B -1,23 0.1997 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 5.72 
Electrolux B -3,72 0.0209 x   -3,96 -3,41 -3,12 3.73 
Elekta B -1,13 0.2352 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 6.55 

Fabege -0,48 0.5066 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 2.34 
Getinge B -0,32 0.5720 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 4.43 

Hennes & Mauritz B -0,74 0.3972 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 6.38 
Holmen B -0,91 0.3218 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 4.02 

Investor B 0,60 0.8454 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 2.13 
Kinnevik B -2,42 0.0148 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 16.90 

Modern Times Group B -1,03 0.2744 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 8.05 
NCC B 0,50 0.8236 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 2.46 

Nordea Bank 0,11 0.7160 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 1.42 
Peab B -1,06 0.2621 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 2.66 

Ratos B -0,90 0.3259 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 4.17 
Scania B -1,51 0.1219 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 9.38 

SSAB B -1,36 0.1619 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 5.19 
Stora Enso R -1,48 0.1308 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 1.85 

Swedbank A -1,32 0.8834 x   -3,96 -3,41 -3,12 2.68 
Swedish Match 1,04 0.9217 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 2.16 

Tele2 B -2,02 0.0418 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 7.37 
Wallenstam B -3,45 0.0453 x   -3,96 -3,41 -3,12 6.85 
Volvo B -1,45 0.1374 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 9.43 

Vardera aktie har genom test m h a EViews kunnat konstateras anta en variant av random walk vilket markeras med ett kryss i tabellen. 

Ett beräknat t-värde har också framtagits och ställts emot dess kritiska t-värden på en, fem respektive tio procents signifikansnivå.  

 

ABB, Electrolux B, Kinnevik B, Tele2 B och Wallenstam B har alla t-värden som löper utanför de 

kritiska t-värderna för fem procents signifikansnivån. Därmed kan nollhypotesen gällande att tidsserien 

skulle vara icke-stationär förkastas för dessa aktier.  

5 av 25 (20%) av aktierna ur kategorin large cap visas alltså vara påtagliga för mean reversion. 

Vid en närmare observation ser man även att några av dessa aktier innehar bland de största 

standardavvikelserna.   
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Tabell 1c 

   
Variant av random walk 

 
Kritiska t-värden 

  Aktie t-värde p (Sannolikhet) Trend & Glidning Glidning Ren 1% 5% 10% Standardavvikelse 

Mid Cap 
         Active Biotech -2,77 0.0055 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 3.72 

B&B Tools B -0,73 0.4027 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 2.62 
Beijer Alma B -0,79 0.3744 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 4.02 

Beijer B -0,82 0.3616 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 4.94 
Bilia A 0,58 0.8422 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 2.25 

Bio Gaia B 1,08 0.9277 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 2.15 
Clas Ohlson B -1,38 0.1560 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 6.79 

Fagerhult 1,38 0.9587 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 2.48 
Fast Balder B -1,72 0.0802 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 3.14 

Fenix Outdoor B 1,40 0.9990 
 

x  -3,43 -2,86 -2,56 2.70 
Fingerprint Cards B -5,59 0.0000 x   -3,96 -3,41 -3,12 2.34 
Gunnebo -0,98 0.2923 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 2.28 

Haldex -0,92 0.3197 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 2.24 
HiQ International -4,50 0.0000 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 17.54 

Kungsleden -1,16 0.2233 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 4.67 
Medivir B -2,59 0.2853 x   -3,96 -3,41 -3,12 3.78 
New Wave B -1,77 0.0734 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 4.17 

Nolato B -2,03 0.2757 
 

x  -3,43 -2,86 -2,56 2.86 
Nordnet B -0,98 0.2919 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 0.44 

OEM International B -0,98 0.2947 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 3.09 
Proffice B -1,82 0.6969 x   -3,96 -3,41 -3,12 3.15 
Sectra B -3,70 0.0226 x   -3,96 -3,41 -3,12 2.77 
Skistar B -0,78 0.3772 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 3.04 

ÅF B -0,46 0.5179 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 4.54 
Öresund -1,11 0.2423 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 6.23 

Vardera aktie har genom test m h a EViews kunnat konstateras anta en variant av random walk vilket markeras med ett kryss i tabellen. 
Ett beräknat t-värde har också framtagits och ställts emot dess kritiska t-värden på en, fem respektive tio procents signifikansnivå.  

 

 

Active Biotech, Fingerprint Cards B, HiQ International och Sectra B är de aktier ur kategorin mid cap 

där nollhypotesen kan förkastas. Alla har de t-värden som löper utanför de kritiska t-värdena, därmed en 

sannolikhet som är lika med eller lägre än fem procent. 

Återigen påvisas en hög standardavvikelse bland de aktier som istället återgår mot ett genomsnittligt 

värde. 4 aktier av 25 (16%) ur kategorin mid cap kunde alltså påvisas vara stationära och därmed återgår 

till ett genomsnittligt medelvärde.  



 
 

27 

Tabell 1d 

   
Variant av random walk 

 
Kritiska t-värden 

  Aktie t-värde p (Sannolikhet) Trend & Glidning Glidning Ren 1% 5% 10% Standardavvikelse 

Small Cap 
         Bergs Timber B -1,07 0.2586 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 0.86 

Bong -0,94 0.7745 
 

x  -3,43 -2,86 -2,56 1.40 
Concordia Maritime B -0,55 0.4792 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 0.51 

Consilium B -0,65 0.4369 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 0.79 
DORO -3,02 0.0025 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 1.21 

Elos B -1,42 0.1457 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 2.48 
Havsfrun Investment B -1,44 0.1406 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 6.74 

I.A.R Systems Group -7,69 0.0000 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 4.21 
Intellecta B -1,80 0.7065 x   -3,96 -3,41 -3,12 1.65 
Karo Bio -1,50 0.5348 

 
x  -3,43 -2,86 -2,56 5.09 

Know IT -4,81 0.0000 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 1.72 
Lammhults Design Group B -0,75 0.3905 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 1.18 

Malmbergs Elektriska B -1,64 0.7757 x   -3,96 -3,41 -3,12 2.17 
Midsona B -1,34 0.1672 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 0.92 

Midway B -0,69 0.4191 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 0.77 
Novotek B -2,03 0.0408 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 0.74 

Ortivus B -1,92 0.0518 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 0.80 
Profilgruppen B -0,91 0.3213 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 1.17 

Rottneros -1,67 0.0904 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 0.18 
Semcon -2,39 0.0164 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 2.09 

Svedbergs B -1,42 0.1442 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 3.95 
Svolder B -1,50 0.1241 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 1.79 

VBG Group B -1,37 0.1582 
 

 x -2,56 -1,94 -1,61 6.58 
VITEC Software Group B 1,14 0.9343 

 
 x -2,56 -1,94 -1,61 1.25 

Xano Industry B 0,88 0.9953 
 

x  -3,43 -2,86 -2,56 2.33 
Vardera aktie har genom test m h a EViews kunnat konstateras anta en variant av random walk vilket markeras med ett kryss i tabellen. 
Ett beräknat t-värde har också framtagits och ställts emot dess kritiska t-värden på en, fem respektive tio procents signifikansnivå.  

 

 

Ur kategorin small cap kunde en nollhypotes förkastas hos DORO, I.A.R Systems Group, Know IT , 

Novotek B samt  Semcon. Alla har de t-värden som löper utanför de kritiska t-värdena, därmed en 

sannolikhet som är lika med eller lägre än fem procent. Dessa fem aktier är stationära, det vill säga 

återgår till ett genomsnittligt medelvärde med tiden. Med 5 aktier av totalt 25 (20%) visar aktierna ur 

small cap tecken på mean reversion. 

 

Som helhet kan nollhypotesen om random walk, och därmed icke-stationaritet, inte förkastas för 

samtliga aktier. Endast ett fåtal av de observerade aktierna kan enligt ADF-testet därmed förkasta 

nollhypotesen och istället uppvisa stationaritet, med andra ord mean reversion.  

Random walk visar tydligt vara vanligast förekommande gentemot mean reversion, 61 respektive 14 

aktier. 

Ingen skillnad när det kommer till omsättningsstorlek verkar förekomma då resultaten är jämt utspridda 

över kategorierna.   
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Varianskvottest 

För att säkerställa resultaten ytterligare och för att undersöka för existensen av random walk på 

intervallnivå genomfördes ett varianskvotttest på samtliga aktier och index.  

 

Följande hypoteser är de som testas i samband med varianskvottestet: 

 

H0: VR(q) = 1 då q = 2, 4, 8...2048 

H1: VR(q) ≠ 1 

 

För att random walk ska kunna förkastas krävs att testvärdena är signifikant skiljt från ett (|Zobs|>1,96), 

vilket motsvarar 5% signifikansnivån. För de aktier som inte följde random walk anges huruvida 

varianskvoten var mindre än ett (mean reversion) alternativt större än ett (mean aversion). 

 
      Tabell 2a 

Alla aktier Antal q perioder 

(Totalt 75st) 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 

Random walk 41 43 42 49 60 63 70 73 71 73 73 

Mean reversion 29 29 29 22 11 8 0 0 2 0 0 

Mean aversion 5 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2 

 

 

Man kan se ett tydligt mönster för aktierna totalt sett att mean reversion är som mest påtagligt inom 

kortsiktiga perioder då q är mellan 2 och 64. För ett fåtal aktier gäller mean aversion, med andra ord 

positiv autokorrelation eller trend. Ju längre tidsintervallen blir desto fler och mer signifikant blir 

random walk. Därmed, långsiktigt är random walk som starkast medan kortsiktigt är mean reversion 

som mest påtagligt. 

 
       Tabell 2b 

OMX Stockholm 30 Index 
Antal q perioder 

2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 

Random walk 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Mean reversion 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Mean aversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figur 6 

 
    

   Varianskvotstatistik för OMXS30. Källa: Egen källa. Utdrag ur EViews. 

 

För OMXS30 går samma slutsats att dra. Då q är mellan 4 och 16 kan mean reversion påvisas. På kort 

sikt är alltså mean reversion påtaglig men på längre sikt är den det inte. Genom att studera diagrammet 

över varianskvotstatistiken kan man på längre sikt se att indexet tenderar till att till och med påvisa 

positiv autokorrelation, däremot till en för låg statistisk sannolikhet för rådande signifikansnivåer.  

 

   
  Tabell 2c 

Large cap aktier Antal q perioder 

(Totalt 25st) 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 

Random walk 17 21 17 20 22 23 25 25 25 24 25 

Mean reversion 5 3 8 5 3 2 0 0 0 0 0 

Mean aversion 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

 
  Tabell 2d 

Mid cap aktier Antal q perioder 

(Totalt 25st) 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 

Random walk 17 16 16 18 20 22 21 24 23 25 25 

Mean reversion 7 8 6 5 2 0 0 0 2 0 0 

Mean aversion 1 1 3 2 3 3 4 1 0 0 0 

 

 
  Tabell 2e 

Small cap aktier Antal q perioder 

(Totalt 25st) 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 

Random walk 7 7 10 12 18 18 24 24 23 24 23 

Mean reversion 17 18 14 12 6 6 0 0 0 0 0 

Mean aversion 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
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Ett tydligt mönster man kan se när resultaten delas in utefter omsättningsstorlek är att small cap-aktier är 

betydligt mer påtagliga för mean reversion, det vill säga återgår till ett genomsnitt, jämfört med large 

cap och mid cap. Detta stämmer överens med den studie som presenterades av Mukherji och Sandip 

(2011). Mean reversion är även som mest påtagligt mellan intervallen 2 och 64, med andra ord 

kortsiktigt, vilket motsäger den studie som Fama och French (1988) lagt fram. 

 

Det verkar finnas en tydlig korrelation mellan längden på q och hur många aktier som uppvisar 

varianskvoter större respektive mindre än ett. Ju mindre q är desto större förekomst av mean reversion. 

Mean aversion är däremot starkare än mean reversion på längre sikt, även om den visas vara relativt 

svag gentemot random walk.  
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Analys 

Random walk och mean reversion har genom denna undersökning ställts som två motpoler mot 

varandra, där den ena talar emot en förutsägbarhet av aktiepriser och där den andra talar för en sådan. 

Tidigare studier som genomförts inom området har kommit fram med spridda resultat, dels beroende på 

vilken marknad man undersökt, i vilken form den undersökts, under vilken tidsperiod men främst på 

vilket sätt man valt att undersöka den. I följande avsnitt diskuteras och analyseras resultaten och deras 

koppling till teorier och tidigare forskning. 

 

Random walk har genom denna studie och ett varianskvottest kunnat påvisas vara som mest påtaglig 

under längre tidsperioder, då q varit större än 64 (med andra ord en tidsperiod på över 3 månader). 

Därmed långsiktigt sett finns ingen förutsägbarhet och möjlighet att skapa finansiell tillväxt. På kort sikt 

däremot, då q varit mellan 2 och 32 (med andra ord en tidsperiod kortare än 3 månader), har random 

walk förkastats och mean reversion har kunnat påvisas för flertalet av de undersökta aktierna på 

Stockholmsbörsen. På kort sikt ska det i enlighet med detta resultat finnas utrymme till förutsägbarhet 

och möjlighet att skapa finansiell tillväxt, genom att avläsa höjd- och lågpunkter i 

aktiekursutvecklingen. Genom ett ADF-test kunde endast 14 av 75 aktier påvisa mean reversion och 

därmed förkasta random walk. Ren random walk var även den variant av random walk som var 

vanligast förekommande bland aktierna vid genomförandet av ADF-testet. 

Då aktierna testats i aggregerad form i form av ett index, har random walk inte kunnat förkastas med 

hjälp av ett ADF-test. Mean reversion har däremot kunnat påvisas för indexet via ett varianskvottest, då 

endast när q är mellan 4 och 16, med andra ord intervall mellan omkring en vecka till en månad. Ett 

likadant mönster kan därmed alltså påvisas även i aggregerad form av ett index, det vill säga att mean 

reversion är påtaglig på kort sikt men att random walk råder på lång sikt. 

 

Att det uppstår skillnader testen emellan beror dels på pålitligheten hos vardera test. Varianskvottestet 

har bevisligen genom studier och test, närmare bestämt en s.k Monte Carlo-simulering, som förklarades 

tidigare, visats vara mer pålitlig än ADF-testet. Ytterligare en skillnad som ger upphov till olika resultat 

är att ADF-testet testar för stationaritet. Den undersöker därmed för existensen av en enhetsrot (icke-

stationaritet), för tidsserien som helhet. Den går alltså inte in och analyserar periodvis utan ger endast ett 

resultat baserat på observationer av hela tidsperioden. Varianskvottestet undersöker istället för 

autokorrelation och jämför den i olika tidsintervall baserat på valda intervallkriterier.  

Eftersom varianskvottestet bevisligen påvisats vara mer tillförlitligt tillsammans med det faktum att 

resultatet från varianskvottestet varit mer generaliserbara än resultatet från ADF-testet, har detta lett till 

att mer vikt lagts åt resultaten från varianskvottestet i denna studie. Resultaten från ADF-testet kan 

fortfarande betraktas som valida och har gett nödvändig fakta och insikter vid analys, för att bredda den 
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empiriska grunden i uppsatsen och att ge översiktlighet. 

 

Fama och French (1988) poängterar i sin studie att en mean reverting-process, det vill säga en negativ 

autokorrelation, är påtaglig för aktievärden under de längre tidsperioder som studerats, perioder på 3-5 

år. Predicerbar variation i aktiernas värdeutveckling (under 3-5 årsperioder) uppges vara 40 procent för 

mindre företag och 25 procent för de större bolagen. Vidare konstateras att för daglig och veckobaserad 

data är denna autokorrelation svag, i motsats till den nyss nämnda starka. I motsats till vad Fama och 

French (1988) fastställde så påvisar de studerade aktievärdena på Stockholmsbörsen starkare tendenser 

till mean reversion under kortare än 3 månader. Däremot stämmer de data som studerats på 

Stockholmsbörsen delvis överens med vad Lindbom (2006) och Lo och MacKinlay (1988) kunde 

konstatera. 

 

Lindbom fastställde att random walk rådde på Stockholmsbörsen på aggregerad nivå i form av ett index 

men att random walk kunde förkastas, och därmed mean reversion påvisas, för majoriteten av de 

enskilda aktierna på kort sikt och mean aversion på lång sikt. Resultatet kan uppfattas som paradoxalt 

men kan förklaras på så sätt att de enskilda aktiernas beteenden, sammantaget, ger upphov till en 

utradering av förutsägbarheten på Stockholmsbörsen. 

Resultaten som presenteras i denna studie påvisar istället att en observation, vare sig den är på 

aggregerad nivå eller på enskild nivå, påvisar mean reversion på kort sikt. Anledningen till att resultaten 

avviker från varandra är att Lindbom använde sig av ett index, nämligen SIXRX, som beräknar den 

genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen medan OMXS30 som tillämpades i denna studie 

endast beaktar de 30 största företagen. Även om indexen har påvisats röra sig i enlighet med varandra, 

med endast små avvikelser, så tar SIXRX hänsyn till majoriteten av aktier på Stockholmsbörsen och 

därmed kan SIXRX ge större upphov till utradering av just förutsägbarheten. Därav avvikelsen i 

resultatet på indexerad nivå. 

 

Lo och MacKinley (1988) kunde även dem förkasta random walk i stor utsträckning och påvisa mean 

reversion på kort sikt. Man kunde även påvisa mean aversion på lång sikt. I likhet med Mukherji (2011) 

konstaterade man att företag ur kategorin small cap uppvisar störst tecken på mean reversion. Båda 

resultaten är i enlighet med de resultat som framställs i och med denna studie. 

 

En trolig anledning till att Fama och French (1988) fått annorlunda resultat är att de undersökt andra 

marknader än den svenska och att de ur historiskt perspektiv haft annorlunda utgång på grund av 

exempelvis inhemska händelser som endast påverkat den inhemska börsen. Man har även haft en 

undersökningsperiod som sträcker sig betydligt längre än vad denna studie har gjort. Detta har självklart 
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stor inverkan på ett långsiktigt medelvärde, samtidigt som detta innebär att fler och större politiska och 

finansiella händelser såsom den stora depressionen på 1930-talet samt andra världskriget har tagits med i 

beräkningarna. 

 

Då den valda tidsperioden för denna studie omfattar 2000-2014 så har perioden präglats av två större 

ekonomiska kriser. År 2000 skedde IT-kraschen och omkring år 2008 finanskrisen. Spierdijk, Bikker 

och van den Hoek (2010) påvisar inte bara att hastigheten av mean reversion är snabbare, det vill säga 

den återgår fortare, under ekonomisk osäkerhet utan även att mean reversion är som mest påtaglig under 

denna typ av perioder. Då denna studies undersökningsperiod omfattar två stora finansiella kriser torde 

det ha haft en inverkan på utgången av resultatet i och med att fluktuationer (och därmed volatilitet) är 

kraftigare och sker generellt sett fortare under perioder såsom dessa. I jämförelse med deras studie har 

fokus lagts på aspekten av mean reversion och dess existens snarare än dess påtaglighet under 

finansiella kriser eller dess hastighet, något som givetvis vore av intresse för vidare studier inom 

området. 

 

Omsättningsstorlek var av intresse för denna studie då storleken på ett företag skulle kunna vara av 

väsentlighet vid fastställandet av aktievärdenas rörelsemönster. Därav var en av 

undersökningsvariablerna för denna studie just bolagens omsättningsstorlek och när resultaten av ADF-

testet studerades närmre kunde inget mönster påvisas för just detta. Fördelningen av antalet aktier som 

påvisade mean reversion var jämt uppdelade utöver de tre omsättningskategorierna. Ur large cap 

påvisades mean reversion för fem aktier, för mid cap fyra respektive fem för small cap. Därmed kunde 

det fastslås att omsättningsstorleken inte var en påverkande faktor i frågan huruvida de studerade 

bolagens aktiekurser och dess rörelsemönster innehar en enhetsrot (och därmed icke-stationaritet och 

random walk) eller inte. 

 

Mukherjis (2011) studie fastställer i sitt resultat att signifikanta tecken på mean reversion hittas i 

aktievärden både på large- och small cap-nivå i perioder mellan ett och fem år. Detta under 

undersökningsperioden 1926-1966. Vad som också konstateras är att under perioden 1967-2007 finnes 

betydande bevis på mean reversion, här också för både små och stora företag, för de större företagen på 

en femårsnivå, medan de mindre företagen på ett, fyra och femårsnivå. Slutligen fastslås att mean 

reversion är påtaglig inom både stora och små bolags aktier och även om det minskat de senaste 

decennierna är det fortfarande signifikativt förekommande för de mindre bolagens aktier. 

I varianskvottestet som utfördes i denna studie, kunde till skillnad ifrån resultatet av ADF-testet, ett 

tydligare mönster påvisas. I likhet med Mukherji (2011) kunde mean reversion påvisas inom små 

företag (small cap), företag med ett börsvärde under 150 miljoner euro. 
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För att försöka analysera och styrka resultat från denna studie har koppling skett till flera s.k 

marknadsanomalier. Alla dessa teorier innebär svängningar i kursen vilket återföljs av en korrigering, 

något som torde vara i enlighet med mean reversion eftersom en avvikelse först sker från det ”normala” 

värdet (oftast omkring ett genomsnittligt värde) vilket sedan återföljs av en återgång tillbaka till det 

“normala” värdet, vilket är precis vad teorin om mean reversion innebär. 

 

En förklarlig anledning till detta kan vara den s.k januarieffekten som genom studier har kunnat påvisas 

vara som starkast för just små företag. (Reinganum, 1983) Det innebär att aktieägare och investerare 

med många aktier hos små företag säljer av dem i slutet på året på grund av skatteskäl och köper tillbaka 

dem sen i början på det nya året. Detta är något som givetvis skapar svängning i kursgången i slutet på 

året samtidigt som den tillslut återgår till det ursprungliga priset i början på det nya året, något som torde 

ha en påverkan vid undersökning av just fenomenet mean reversion. Däremot är detta endast en 

säsongsbetonad företeelse och kan inte ensam stå till svar för att mean reversion sker. Det går även att 

ha i åtanke att små företag inte är lika övervakade och observerade av media och investerare överlag. 

Genom att media har koll på (nästan) allt som sker hos de större och väletablerade företagen torde det 

bidra till att eventuella fluktuationer blir mer kontrollerade och därmed mean reversion mindre påtaglig. 

För små företag som inte är övervakade till lika stor grad blir fluktuationerna troligen också kraftigare. 

Kraftigare fluktuationer skapar utrymme till korrigering och i ett försök att nå ett jämviktspris uppstår 

mean reversion. 

 

En annan förklaring till att mean reversion sker på aktiemarknaden är en s.k “modeflugeshypotes” 

(“fads-hypothesis”), vilket innebär att investerare överlag överreagerar när ny information tillkommer. 

Man reagerar för positivt till positiva nyheter och för negativt till negativa nyheter och varpå man inser 

misstaget och priset återgår till ett genomsnittligt värde igen. Därmed torde först en chock ske som 

sedan följs av en återgång eftersom man borde insett sitt misstag, oftast också ett kortsiktigt sådant, 

vilket är i enlighet med resultaten från denna studie. 

 

Detta leder in oss på ytterligare ett påstående, nämligen att aktiemarknaden i sig är ineffektiv och att 

människor gör systematiska fel i prognostiseringar. Häribland talar man även om s.k ”noise traders” som 

generellt sett gör investeringar utan någon grundläggande information. Man går lite på känn med andra 

ord. Ekonomiska teorier efterfrågar å andra sidan ofta en hög nivå av kunskap och rationalitet av 

individer, något som inte alltid kan motsvaras i verkligheten, därför tar det tid för oss att inse våra 

misstag som sedan korrigeras med en lång eftersläpning, vilket också torde ge upphov till just mean 

reversion. 
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Ytterligare en förklaring till att mean reversion existerar är den s.k helgeffekten (weekend effect) där 

positiva och abnormala avkastningar sker på fredagen som oftast återföljs av en negativ avkastning 

måndagen därpå, förmodligen på grund av en avtagande optimism hos investerarna under helgens gång. 

Autokorrelationen för just perioden fredag till måndag har påvisats vara 2.5 gånger starkare än 

autokorrelationen överlag enligt Blandón (2001), något som självklart har inverkan på mean reversion 

då detta innebär svängningar, kortsiktiga sådana, efterföljt av korrigeringar i kursutvecklingen och något 

som är ytterligare i enlighet med resultatet från denna studie. 

 

Man talar även om en s.k post-earning-announcement price drift där priser tenderar att ytterligare 

fortsätta uppåt efter positiva nyheter respektive neråt vid negativa nyheter. Detta står i kontrast till 

effektiva marknadshypotesen (och indirekt random walk) som säger att en justering sker omgående och 

är endast en engångsföreteelse.  En sådan företeelse ger upphov till kraftigare svängningar, därmed även 

mean reversion, eftersom kraftiga svängningar återföljs av en justering då rationella investerare agerar 

antingen i form av att köpa eller sälja beroende på kursutvecklingen. Även om rationella investerare gör 

det rätta, det vill säga säljer av aktien ifall den väntas sjunka i värde eller köpa om den väntas stiga i 

värde, så kommer det alltid att finnas irrationella investerare på marknaden. Dessa ser därför till att häva 

den kraftiga svängningen. Därmed når priserna alltid ett nytt jämviktspris, ett pris som bör ligga 

någorlunda i närhet till ett genomsnittligt värde. 

 

För att återkoppla till tidigare nämnda huvudteorier och främst mean reversion som oftast talar om en 

långsiktig genomsnittlig återgång i värde så lägger denna studie och dess resultat fram nya upptäckter 

och ytterligare bevis kring litteraturen. Mean reversion är ett fenomen som inte bara sker på den 

finansiella marknaden, även om den är som mest tillämpad just här. 

Att priser med tiden når ett genomsnittligt värde är inget konstigt i sig. Eftersom att kursen ständigt är 

aktiv och rör sig, både upp och ner, är ett genomsnittligt pris självklart återkommande. Resultaten kring 

denna studie lägger fram nya upptäckter kring teorin om mean reversion då detta fenomen främst kunde 

konstateras på kort sikt genom en observation av Stockholmsbörsen. 

 

Begreppet långsiktigt är något som också är värt att diskuteras. Om en vecka upp till tre månader ses 

som kortsiktigt eller långsiktigt kan anses vara av subjektiv bedömning snarare än ett konstaterande. 

Enligt Fama och French (1988) samt Poterba och Summers (1988) innebär en långsiktighet omkring tre 

till fem år. Därmed, i relation till deras fastställande om långsiktighet, är detta resultat uppenbart av 

kortsiktig karaktär. 
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Resultaten från denna studie lägger även fram ytterligare bevis som talar emot random walk och den 

effektiva marknadshypotesen som menar på att det inte är möjligt att “vinna” över marknaden på något 

vis. För att tydligare klargöra detta presenteras vardera grad av en effektiv marknad i enlighet med 

effektiva marknadshypotesen i relation till resultatet. 

 

Enligt den svagt effektiva marknaden är det inte möjligt att använda sig av historiska priser för att kunna 

förutsäga framtida priser. Detta har därmed motbevisats, där autokorrelation, och framförallt negativ 

sådan, istället påvisas på Stockholmsbörsen. Detta innebär precis motsatsen till vad den svagt effektiva 

marknaden säger eftersom att autokorrelation innebär att framtida värden är beroende av just tidigare 

värden. 

 

Enligt den halvstarkt effektiva marknaden är det inte möjligt att använda sig av varken historiska priser 

eller allmän tillgänglig information såsom ekonomiska rapporter i form av exempelvis årsredovisningar, 

för att skapa finansiell tillväxt. Rationella investerare gör därmed beräkningar utifrån den information 

som finns tillgänglig. Alla sorters nyheter som når marknaden har därmed en påverkan på utgången, där 

goda nyheter leder till ett högre framtida värde och negativa nyheter till ett lägre framtida värde. Något 

som även diskuterades i tidigare stycke ära att investerare överlag tenderar att överreagera till nyheter. 

Detta innebär att när nyheten når allmänheten sker en smärre chock vilket gör att kursen avviker. I 

enlighet med kriteriet om arbitrage kommer rationella investerare  därmed sälja av eller köpa aktien, 

beroende på vilket håll kursen avviker, vilket återföljs av att priset återgår till ett jämviktspris, något 

som förstärker för mean reversion. 

 

Enligt den starkt effektiva marknaden går varken historiska priser, allmän tillgänglig information eller 

insiderinformation att användas till att “vinna” över marknaden. Det går alltså inte med vilka medel man 

än väljer att använda sig utav att skapa finansiell tillväxt. Denna del av effektiva marknader har tidigare 

kritiserats och kan även den motbevisas i och med denna studie då det konstaterats att det faktiskt går att 

skapa finansiell tillväxt genom studerandet av mean reversion. 

Insiderinformation borde också rent logiskt sett ge just förhandsinformation av kursgången och torde 

därmed ge viss grad av förutsägbarhet. Med insiderinformation har du tillgång till information som ännu 

inte nått marknaden. Beroende på vad för information innebär det uppenbart olika resultat för 

kursutvecklingen, men har man tillgång till detta innebär det att man i förväg förmodligen vet hur 

marknaden kommer att reagera till informationen när den väl når ut till allmänheten. Till vilken grad av 

förutsägbarhet är å andra sidan något som inte kan fastställas. 
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Genom att förkasta den svagt effektiva marknaden förkastar man indirekt även resterande former av 

effektiva marknader. Effektiva marknadshypotesen (och indirekt random walk) har i och med denna 

studie kunnat förkastas i stor utsträckning och mean reversion istället påvisats. 

 

Avslutande diskussion 

För att återkoppla till huruvida resultaten från denna studie kan tillämpas för att skapa finansiell tillväxt 

presenteras först och främst en summering av distributionen av standardavvikelser i kursutvecklingen i 

nedan diagram för att ta reda på den genomsnittliga avvikelsen för aktier i stort och därmed visualisera 

den generella fluktuationen på Stockholmsbörsen. 

 

 

 

I snitt avviker aktiekurserna med omkring 3% innan de “vänder tillbaka”. (Baserar man 

standardavvikelsen enbart genom att observera OMXS30 är denna siffra istället 1,60%. Dock är indexet 

baserat på de 30 största företagen på Stockholmsbörsen och tar därmed inte hänsyn till varken mid cap 

eller small cap. Därmed torde de 3% som beräknats, genom att observera samtliga aktier i denna 

undersökning och deras standardavvikelser, anses vara mer rimlig att tillämpa.) 

 

Med det konstaterat kan en strategisk plan byggas för att just skapa sig finansiell tillväxt. För att göra 

detta krävs först att finna det historiska genomsnittet för vald aktie. 

Vald aktie bör även vara av kategorin small cap - eftersom resultatet baserat på denna studie konstaterar 

att small cap-företag är de som visar störst tecken på och rör sig allra mest i enlighet med mean 

reversion - och genom att avläsa kursutvecklingen samtidigt som man håller ett öga på kursavvikelserna, 
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som låg i snitt på tre procent, kan man alltså köpa aktien när den står lågt i kurs och sälja av när den sen 

står högt, innan den vänder tillbaka mot genomsnittliga värdet igen.  

 

Exempel på detta vore om aktiens historiska genomsnitt är 100 SEK och det nuvarande aktiepriset var 

97 SEK hade det signalerat investerare om att den nu nått sin genomsnittliga nedgångspunkt och att det i 

detta ögonblick är rimligt att anförskaffa sig aktien eftersom att den beräknas vända och stiga i pris. När 

aktien sedan stigit till omkring 103 SEK skulle det istället vara läge att sälja av då aktien förmodligen 

nått sin höjdpunkt och därmed kommer ändra riktning och därmed sjunka i pris. Kortsiktiga 

investeringar är vad som genom denna studie kunde konstateras vara mest påtagliga för mean reversion 

och för att vara mer exakt talar man om investeringsperioder på omkring en vecka upp till tre månader. 

I detta fall hade en finansiell tillväxt på 6 SEK skapats. 6 SEK kan anses föga lite men beroende på 

satsat kapital kan denna siffra givetvis stiga enormt eftersom detta är vinst per innehavd aktie. 
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Slutsats 

Mean reversion som fenomen har länge diskuterats inom den finansiella sektorn. Ett flertalet studier har 

med åren genomförts på olika marknader, under olika observerade tidsperioder och under olika 

förutsättningar med relativt spridda resultat. Nedan dras slutsatser utifrån resultat samt analys utav den 

i ett försök att sammanställa ett svar på undersökningsfrågorna och ge förslag till fortsatta studier. 

 

Denna studie bidrar till den växande teorin om mean reversion och lägger fram ytterligare bevis på att 

en genomsnittlig återgång faktiskt existerar på den svenska aktiemarknaden, närmare bestämt 

Stockholmsbörsen, och att random walk därmed kan förkastas för majoriteten av de undersökta aktierna, 

vare sig det visar sig i enstaka tidsintervall eller i tidsperioden som helhet. Ett resultat som delvis 

kompletterar tidigare studier men också säger emot en del av dem. 

 

Resultaten från ADF-testet, som tar den observerade tidsperioden som helhet i beaktande, kunde för 

OMXS30 inte förkasta nollhypotesen om att random walk råder, med en sannolikhet på 61%. Endast ett 

fåtal aktier, närmare bestämt 14 av totalt 75 undersökta, kunde uppvisa stationaritet och därmed mean 

reversion.  

 

Resultaten från varianskvottestet talar inte för någon vidare skillnad i resultat mellan ett index av 

Stockholmsbörsen gentemot observation av enskilda aktier på den utan en enhetlighet i resultatet var 

vad som kunde påvisas. Även om tidsintervallen där random walk kunde förkastas var olika kunde ett 

mönster bekräftas, vilket var att ju kortare det observerade tidsintervallet var desto större sannolikhet att 

mean reversion kunde påvisas. Då främst när q var mellan 4 och 64, det vill säga ett intervall på 

omkring en vecka upp till tre månader.  

 

Mean reversion har alltså i och med denna studie bevisats existera på Stockholmsbörsen under olika 

förutsättningar och att den inom intervallen omkring en vecka upp till tre månader är som allra starkast. 

Tidsperioder som sträcker sig längre än så anses därmed inte vara möjliga att förutsäga. Marknaden är 

då s.k svagt effektiv på lång sikt men den talar emot effektiva marknadshypotesen och random walk på 

kort sikt. 

 

Skillnader i resultat beroende på omsättningsstorlek kunde även konstateras via varianskvottestet där det 

bevisades att små företag visade starkast tecken på mean reversion. 
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För att dra en snabb slutsats kan det konstateras att om man vill skapa finansiell tillväxt bör man             

- baserat på resultaten från denna studie - genomföra kortsiktiga investeringar i aktier hos små företag 

genom att avläsa upp- och nedgångar och därmed köpa när aktien står lågt och sälja av när den står högt. 

 

Vidare studier 

För vidare studier vore det av intresse att beräkna hastigheten av mean reversion genom s.k half-life 

beräkning och framförallt stresstesta denna under perioder karaktäriserade av ekonomisk och politisk 

osäkerhet för att styrka bevisen för att mean reversion sker snabbare men också är betydligt mer 

signifikant under denna typ av tidsperioder som kunde konstateras och fastställdes av Spierdijk, Bikker 

och van den Hoek (2010).  

 

I syfte att kunna bekräfta att resultaten som fastställts i och med denna studie inte är specifika för 

observerad tidsperiod vore det av intresse att robusthetstesta resultaten om förslagsvis några år.  

 

För att ytterligare kunna stärka bevisen för ett korrekt resultat skulle även ett autokorrelationstest, 

förslagsvis ett s.k Ljung-Box test, tillämpas. 

 

Det skulle också vara av intresse att genomföra och testa de investeringsstrategier som läggs fram i och 

med denna studie för att kunna verifiera att teorin går att applicera i verkligheten. 
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Bilagor 

 

Tabell 1 – Sammanställt resultat av Augmented Dickey Fuller test 

 
      Variant av random walk   Kritiska t-värden   

Aktie t-värde p (Sannolikhet) Trend & Glidning Glidning Ren 1% 5% 10% Standardavvikelse 

ABB -3,36 0.0007 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 11.70 
Active Biotech -2,77 0.0055 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 3.72 

Astrazeneca -0,12 0.6412 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 5.77 
Atlas Copco B -1,27 0.1876 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 5.71 

Atrium Ljungberg B -1,23 0.1997 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 5.72 
B&B Tools B -0,73 0.4027 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 2.62 

Beijer Alma B -0,79 0.3744 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 4.02 
Beijer B -0,82 0.3616 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 4.94 

Bergs Timber B -1,07 0.2586 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 0.86 
Bilia A 0,58 0.8422 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 2.25 

Bio Gaia B 1,08 0.9277 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 2.15 
Bong -0,94 0.7745 

 
x 

 
-3,43 -2,86 -2,56 1.40 

Clas Ohlson B -1,38 0.1560 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 6.79 
Concordia Maritime B -0,55 0.4792 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 0.51 

Consilium B -0,65 0.4369 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 0.79 
DORO -3,02 0.0025 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 1.21 

Electrolux B -3,72 0.0209 x 
  

-3,96 -3,41 -3,12 3.73 
Elekta B -1,13 0.2352 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 6.55 

Elos B -1,42 0.1457 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 2.48 
Fabege -0,48 0.5066 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 2.34 

Fagerhult 1,38 0.9587 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 2.48 
Fast Balder B -1,72 0.0802 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 3.14 

Fenix Outdoor B 1,40 0.9990 
 

x 
 

-3,43 -2,86 -2,56 2.70 
Fingerprint Cards B -5,59 0.0000 x 

  
-3,96 -3,41 -3,12 2.34 

Getinge B -0,32 0.5720 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 4.43 
Gunnebo -0,98 0.2923 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 2.28 

Haldex -0,92 0.3197 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 2.24 
Havsfrun Investment B -1,44 0.1406 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 6.74 

Hennes & Mauritz B -0,74 0.3972 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 6.38 
HiQ International -4,50 0.0000 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 17.54 

Holmen B -0,91 0.3218 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 4.02 
I.A.R Systems Group -7,69 0.0000 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 4.21 

Intellecta B -1,80 0.7065 x 
  

-3,96 -3,41 -3,12 1.65 
Investor B 0,60 0.8454 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 2.13 

Karo Bio -1,50 0.5348 
 

x 
 

-3,43 -2,86 -2,56 5.09 
Kinnevik B -2,42 0.0148 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 16.90 

Know IT -4,81 0.0000 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 1.72 
Kungsleden -1,16 0.2233 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 4.67 

Lammhults Design Group B -0,75 0.3905 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 1.18 
Malmbergs Elektriska B -1,64 0.7757 x 

  
-3,96 -3,41 -3,12 2.17 

Medivir B -2,59 0.2853 x 
  

-3,96 -3,41 -3,12 3.78 
Midsona B -1,34 0.1672 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 0.92 

Midway B -0,69 0.4191 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 0.77 
Modern Times Group B -1,03 0.2744 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 8.05 

NCC B 0,50 0.8236 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 2.46 
New Wave B -1,77 0.0734 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 4.17 

Nolato B -2,03 0.2757 
 

x 
 

-3,43 -2,86 -2,56 2.86 
Nordea Bank 0,11 0.7160 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 1.42 

Nordnet B -0,98 0.2919 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 0.44 
Novotek B -2,03 0.0408 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 0.74 

OEM International B -0,98 0.2947 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 3.09 
OMX Stockholm 30 Index -0,21 0.6101 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 14.47 

Ortivus B -1,92 0.0518 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 0.80 
Peab B -1,06 0.2621 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 2.66 

Proffice B -1,82 0.6969 x 
  

-3,96 -3,41 -3,12 3.15 
Profilgruppen B -0,91 0.3213 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 1.17 

Ratos B -0,90 0.3259 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 4.17 
Rottneros -1,67 0.0904 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 0.18 

Scania B -1,51 0.1219 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 9.38 
Sectra B -3,70 0.0226 x 

  
-3,96 -3,41 -3,12 2.77 

Semcon -2,39 0.0164 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 2.09 
Skistar B -0,78 0.3772 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 3.04 

SSAB B -1,36 0.1619 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 5.19 
Stora Enso R -1,48 0.1308 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 1.85 
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   Variant av random walk                  Kritiska t-värden 

Aktie t-värde p (Sannolikhet) Trend & Glidning Glidning Ren 1% 5% 10% Standardavvikelse 

Swedbank A -1,32 0.8834 x 
  

-3,96 -3,41 -3,12 2.68 
Svedbergs B -1,42 0.1442 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 3.95 

Swedish Match 1,04 0.9217 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 2.16 
Svolder B -1,50 0.1241 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 1.79 

Tele2 B -2,02 0.0418 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 7.37 
Wallenstam B -3,45 0.0453 x 

  
-3,96 -3,41 -3,12 6.85 

VBG Group B -1,37 0.1582 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 6.58 
VITEC Software Group B 1,14 0.9343 

  
x -2,56 -1,94 -1,61 1.25 

Volvo B -1,45 0.1374 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 9.43 
Xano Industry B 0,88 0.9953 

 
x 

 
-3,43 -2,86 -2,56 2.33 

ÅF B -0,46 0.5179 
  

x -2,56 -1,94 -1,61 4.54 
Öresund -1,11 0.2423     x -2,56 -1,94 -1,61 6.23 
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  Tabell 2 – Totalt resultat av varianskvottest, där värden inom parentes är z-statistik värden. 

 
Antal perioder (dagar) 

Aktie q=2 q=4 q=8 q=16 q=32 q=64 q=128 q=256 q=512 q=1024 q=2048 
ABB 1,045 1,048 1,008 0,960 0,955 1,050 1,322 1,583 2,058 1,936 2,756 

  (1,031) (0,66) (0,078) (-0,282) (-0,224) (0,191) (0,938) (1,322) (1,801) (1,178) (1,832) 

Active Biotech 1,049 1,098 1,168 1,229 1,217 1,180 1,393 1,343 0,957 0,531 1,049 

  (1,585) (1,819) (2,145)* (2,157)* (1,539) (0,972) (1,541) (0,982) (-0,093) (-0,768) (0,063) 

Astrazeneca 1,039 0,979 0,894 0,845 0,844 0,842 0,787 0,792 0,563 0,364 0,540 

  (1,51) (-0,441) (-1,488) (-1,527) (-1,082) (-0,786) (-0,775) (-0,56) (-0,884) (-0,97) (-0,538) 

Atlas Copco B 0,976 0,920 0,860 0,817 0,759 0,691 0,673 0,547 0,507 0,566 0,304 

  (-1,996)* (-3,214)* (-3,513)* (-3,089)* (-2,744)* (-2,468)* (-1,865) (-1,862) (-1,395) (-0,765) (-0,845) 

Atrium Ljungberg B 0,954 0,937 0,926 0,918 0,901 0,912 1,002 0,886 0,979 0,578 0,275 

  (-2,161)* (-1,782) (-1,497) (-1,482) (-0,95) (0,014) (0,017) (-0,431) (-0,055) (-0,759) (-0,905) 

B&B Tools B 1,001 1,040 1,112 1,181 1,236 1,326 1,457 1,580 1,640 1,406 0,479 

  (0,052) (0,779) (1,53) (2,244)* (2,172)* (2,293)* (2,19)* (1,775) (1,477) (0,708) (-0,711) 

Beijer Alma B 0,923 0,894 0,884 0,896 0,927 0,985 1,087 1,099 1,116 0,397 0,556 

  (-2,86)* (-2,421)* (-1,934)* (-0,887) (-0,12) (0,508) (0,976) (0,293) (0,255) (-1,001) (-0,536) 

Beijer B 0,960 0,955 0,973 1,001 1,023 1,017 1,000 0,726 0,825 0,625 1,046 

  (-1,321) (-0,853) (-0,361) (0,236) (0,137) (-0,002) (-0,583) (-0,91) (-0,439) (-0,705) (0,065) 

Bergs Timber B 0,846 0,717 0,674 0,714 0,742 0,939 1,177 1,532 1,520 1,945 1,782 

  (-1,819) (-1,965)* (-1,688) (-1,058) (-0,211) (0,529) (1,175) (1,191) (0,951) (1,423) (0,949) 

Bilia A 1,023 1,024 1,040 1,064 1,120 1,355 1,592 2,022 1,787 1,313 1,196 

  (0,794) (0,494) (0,582) (1,269) (2,698)* (3,244)* (3,497)* (2,981)* (1,707) (0,507) (0,239) 

Bio Gaia B 0,938 0,872 0,857 0,817 0,804 0,778 0,723 0,945 0,918 0,772 1,102 

  (-2,168)* (-2,547)* (-1,89) (-1,813) (-1,496) (-1,354) (-0,602) (-0,145) (-0,158) (-0,326) (0,114) 

Bong 0,941 0,931 1,000 0,998 0,970 1,019 1,262 1,813 2,156 1,215 3,192 

  (-1,48) (-0,892) (0,003) (-0,176) (0,08) (0,841) (1,6) (1,821) (2,139)* (0,323) (2,59) 

Clas Ohlson B 0,959 0,924 0,902 0,888 0,864 0,840 0,736 0,553 0,293 0,178 0,326 

  (-1,499) (-1,708) (-1,66) (-1,85) (-1,583) (-1,903) (-1,741) (-1,816) (-2,034) (-1,651) (-0,972) 

Concordia Maritime B 0,873 0,798 0,758 0,739 0,747 0,803 0,900 1,082 1,431 1,392 0,820 

  (-5,066)* (-4,222)* (-3,276)* (-2,39)* (-1,332) (-0,497) (-0,103) (0,219) (0,851) (0,583) (-0,211) 

Consilium B 0,870 0,727 0,622 0,574 0,576 0,545 0,538 0,405 0,458 0,729 0,377 

  (-4,222)* (-5,122)* (-5,001)* (-4,101)* (-3,224)* (-2,387)* (-1,937) (-1,627) (-1,089) (-0,412) (-0,743) 

DORO 0,927 0,907 0,889 0,827 0,767 0,760 0,863 1,229 1,224 0,928 1,120 

  (-3,501)* (-2,382)* (-1,739) (-2,552)* (-1,85) (-0,792) (-0,013) (0,755) (0,517) (-0,115) (0,137) 

Electrolux B 0,998 0,945 0,852 0,811 0,808 0,830 0,813 0,749 0,526 0,350 0,167 

  (-0,109) (-1,434) (-2,38)* (-2,058)* (-1,305) (-1,057) (-0,547) (-0,79) (-1,086) (-1,078) (-1,005) 

Elekta B 0,965 0,953 0,964 0,954 0,929 0,909 0,946 1,008 0,886 0,695 0,546 

  (-2,047)* (-1,627) (-0,88) (-1,247) (-1,136) (-0,49) (-0,002) (0,034) (-0,369) (-0,72) (-0,751) 

Elos B 0,934 0,888 0,845 0,845 0,861 0,851 0,875 0,955 0,609 0,317 0,396 

  (-2,799)* (-2,665)* (-2,409)* (-1,505) (-1,172) (-0,74) (-0,199) (-0,14) (-0,849) (-1,034) (-0,675) 

Fabege 0,998 0,996 0,977 0,964 0,973 1,000 0,981 1,119 1,515 1,937 1,644 

  (-0,186) (-0,163) (-0,611) (-0,468) (-0,003) (-0,155) (0,145) (0,516) (1,682) (2,237)* (1,083) 

Fagerhult 0,844 0,774 0,732 0,695 0,700 0,681 0,697 0,437 0,418 0,298 0,294 

  (-6,449)* (-5,23)* (-4,13)* (-3,272)* (-2,502)* (-1,711) (-1,367) (-1,637) (-1,217) (-1,068) (-,816) 

Fast Balder B 0,999 1,003 1,000 0,977 0,975 0,927 0,865 1,206 1,429 1,006 1,224 

  (-0,113) (0,141) (-0,007) (-0,614) (-0,961) (-0,858) (0,074) (0,756) (1,246) (0,013) (0,335) 

Fenix Outdoor B 0,882 0,824 0,796 0,796 0,789 0,773 0,753 0,405 0,358 0,281 0,774 

  (-7,218)* (-6,048)* (-3,749)* (-2,551)* (-1,875) (-1,396) (-1,779) (-1,692) (-1,37) (-1,179) (-0,3) 

Fingerprint Cards B 1,046 1,070 1,086 1,134 1,148 1,163 1,154 1,196 0,901 0,763 1,164 

  (1,528) (1,378) (1,192) (1,482) (1,236) (0,891) (0,776) (0,617) (-0,225) (-0,399) (0,206) 

Getinge B 0,972 0,957 0,971 0,983 0,986 0,977 0,940 0,687 0,561 0,259 0,410 

  (-1,589) (-1,441) (-0,645) (-0,226) (-0,27) (-0,471) (-0,983) (-1,238) (-1,247) (-1,498) (-0,869) 

Gunnebo 1,050 1,100 1,134 1,123 1,133 1,173 1,228 1,156 1,004 0,767 1,400 

  (2,373)* (2,506)* (2,204)* (1,527) (1,418) (1,369) (1,384) (,507) (0,008) (-0,401) (0,5) 

Haldex 1,026 1,066 1,068 1,072 1,124 1,334 1,560 1,299 1,191 0,877 0,576 

  (1,161) (1,516) (1,03) (1,282) (2,018)* (2,431)* (2,294)* (0,772) (0,374) (-0,179) (-0,483) 

Havsfrun Investment B 0,944 0,909 0,896 0,899 0,910 0,941 1,013 1,020 1,079 0,956 1,073 

  (-5,776)* (-5,202)* (-3,753)* (-2,04)* (-0,851) (0,125) (0,024) (0,1) (0,287) (-0,095) (0,114) 

Hennes & Mauritz B 1,012 0,943 0,854 0,807 0,782 0,761 0,659 0,566 0,446 0,584 0,412 

  (0,557) (-1,458) (-2,344)* (-2,371)* (-1,825) (-1,905) (-1,754) (-1,35) (-1,259) (-0,692) (-0,771) 

HiQ International 0,992 0,999 0,970 0,960 0,961 0,960 0,971 1,078 1,421 1,191 2,212 

  (-0,282) (-0,033) (-0,501) (-0,477) (-0,31) (-0,144) (0,15) (0,183) (0,766) (0,279) (1,493) 

Holmen B 1,017 0,989 0,976 0,966 0,946 0,846 0,774 0,439 0,407 0,251 0,083 

  (0,658) (-0,232) (-0,34) (-0,543) (-1,129) (-1,208) (-1,337) (-1,605) (-1,253) (-1,184) (-1,113) 

I.A.R Systems Group 0,956 0,939 0,964 0,972 0,983 1,035 1,066 1,023 0,978 0,923 2,042 

  (-1,92) (-1,522) (-0,578) (-0,193) (0,264) (0,354) (0,133) (0,07) (-0,052) (-0,138) (1,428) 

Intellecta B 0,784 0,690 0,662 0,654 0,654 0,614 0,557 0,701 0,948 0,751 0,369 

  (-7,024)* (-5,782)* (-4,359)* (-3,179)* (-2,577)* (-2,181)* (-1,34) (-0,796) (-0,101) (-0,368) (-0,744) 

Investor B 0,998 0,956 0,862 0,822 0,819 0,812 0,835 1,191 1,432 0,897 0,547 

  (-0,088) (-0,942) (-1,89) (-1,715) (-1,262) (-0,805) (-0,095) (0,513) (0,874) (-0,158) (-0,536) 

* Värdena är statistiskt skiljt från ett på fem procents signifikansnivå  
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Aktie 
Antal perioder (dagar) 

q=2 q=4 q=8 q=16 q=32 q=64 q=128 q=256 q=512 q=1024 q=2048 
            

Karo Bio 1,021 1,051 1,149 1,203 1,241 1,359 1,324 1,192 1,234 1,121 0,555 

  (0,987) (1,322) (2,534)* (2,917)* (3,195)* (2,013)* (0,72) (0,597) (0,518) (0,198) (-0,558) 

Kinnevik B 1,005 1,015 1,025 1,044 1,056 1,077 1,125 1,132 0,802 0,893 0,945 

  (0,397) (0,647) (0,753) (1,157) (1,114) (1,334) (1,813) (0,777) (-0,792) (-0,259) (-0,089) 

Know IT 0,899 0,879 0,831 0,817 0,843 0,973 1,182 1,701 2,077 1,619 3,289 

  (-3,324)* (-2,153)* (-2,031)* (-1,321) (-0,158) (0,768) (1,12) (1,538) (1,733) (0,768) (2,346)* 

Kungsleden 1,022 1,040 1,078 1,113 1,131 1,127 0,926 0,699 0,901 1,265 1,367 

  (1,558) (1,406) (1,497) (1,552) (1,051) (-0,44) (-0,643) (-0,99) (-0,211) (0,398) (0,413) 

Lammhults Design Group B 0,813 0,653 0,556 0,517 0,509 0,516 0,515 0,616 0,781 0,865 0,113 

  (-8,379)* (-8,687)* (-7,301)* (-5,613)* (-3,927)* (-2,816)* (-1,845) (-1,169) (-0,483) (-0,221) (-1,091) 

Malmbergs Elektriska B 0,881 0,808 0,786 0,772 0,767 0,795 0,958 1,160 1,628 1,552 0,763 

  (-4,148)* (-3,751)* (-2,794)* (-2,136)* (-1,371) (-0,205) (0,021) (0,439) (1,308) (0,871) (-0,277) 

Medivir B 1,036 1,081 1,138 1,142 1,142 1,121 1,016 1,205 1,033 0,407 0,741 

  (1,406) (1,771) (2,04)* (1,478) (0,913) (0,085) (0,294) (0,6) (0,07) (-0,938) (-0,315) 

Midsona B 0,905 0,852 0,860 0,874 0,884 0,856 0,709 0,759 0,862 0,704 1,078 

  (-4,228)* (-3,671)* (-2,273)* (-1,301) (-1,143) (-1,706) (-1,365) (-0,811) (-0,336) (-0,516) (0,105) 

Midway B 0,869 0,788 0,745 0,752 0,757 0,741 0,826 1,109 1,615 2,212 1,150 

  (-4,676)* (-4,382)* (-3,646)* (-2,48)* (-1,935) (-0,956) (-0,227) (0,324) (1,357) (1,994)* (0,185) 

Modern Times Group B 1,075 1,080 1,052 1,043 1,025 1,056 1,162 1,444 1,430 0,954 1,337 

  (3,227)* (1,825) (0,759) (0,248) (0,389) (0,814) (1,397) (1,193) (0,871) (-0,07) (0,404) 

NCC B 1,004 1,029 1,042 1,066 1,084 1,086 1,170 1,587 1,813 1,126 0,412 

  (0,164) (0,71) (0,656) (0,89) (0,635) (0,888) (1,151) (1,624) (1,662) (0,192) (-0,685) 

New Wave B 1,031 1,047 1,058 1,078 1,086 1,205 1,258 1,223 0,979 0,762 0,810 

  (1,21) (1,049) (0,854) (0,899) (1,568) (1,483) (1,311) (0,714) (-0,05) (-0,41) (-0,237) 

Nolato B 0,964 1,011 1,022 1,016 1,005 0,960 1,047 1,461 1,219 0,715 0,952 

  (-1,27) (0,21) (0,274) (0,048) (-0,263) (0,225) (1,027) (1,146) (0,399) (-0,396) (-0,055) 

Nordea Bank 0,939 0,824 0,676 0,651 0,617 0,597 0,563 0,625 0,709 0,614 0,200 

  (-2,227)* (-3,348)* (-3,82)* (-3,104)* (-2,311)* (-1,801) (-1,122) (-0,859) (-0,524) (-0,553) (-0,925) 

Nordnet B 0,977 0,971 0,987 1,018 1,058 1,125 1,225 1,804 2,030 1,767 2,809 

  (-0,866) (-0,587) (-0,17) (0,517) (0,784) (1,008) (1,262) (1,922) (1,81) (1,025) (1,953) 

Novotek B 0,804 0,687 0,625 0,586 0,548 0,455 0,442 0,365 0,316 0,245 0,157 

  (-6,675)* (-5,789)* (-4,511)* (-3,823)* (-3,392)* (-2,552)* (-1,947) (-1,588) (-1,262) (-1,072) (-0,975) 

OEM International B 0,904 0,858 0,826 0,815 0,818 0,842 0,926 0,976 1,161 0,931 0,581 

  (-6,369)* (-4,571)* (-3,694)* (-2,787)* (-1,74) (-0,597) (-0,375) (-0,096) (0,46) (-0,136) (-0,567) 

OMX Stockholm 30 Index 0,975 0,895 0,793 0,756 0,752 0,767 0,778 1,236 1,405 0,889 0,951 

  (-1,06) (-2,374)* (-2,946)* (-2,381)* (-1,556) (-1,062) (-0,098) (0,619) (0,804) (-0,169) (-0,059) 

Ortivus B 0,934 0,838 0,811 0,770 0,725 0,698 0,701 0,614 0,736 0,712 0,424 

  (-1,719) (-2,208)* (-1,813) (-2,011)* (-1,723) (-1,317) (-1,351) (-1,032) (-0,539) (-0,459) (-0,727) 

Peab B 1,012 1,021 1,027 1,038 1,051 1,113 1,173 1,462 1,726 1,501 0,902 

  (0,676) (0,598) (0,465) (0,591) (0,909) (0,871) (1,205) (1,201) (1,36) (0,705) (-0,109) 

Proffice B 1,067 1,120 1,177 1,205 1,223 1,239 1,376 1,445 1,223 1,199 1,832 

  (1,495) (1,637) (1,773) (1,664) (1,378) (1,67) (2,087)* (1,111) (0,421) (0,289) (0,987) 

Profilgruppen B 0,822 0,716 0,644 0,611 0,592 0,542 0,549 0,460 0,551 0,562 0,243 

  (-5,855)* (-5,294)* (-4,586)* (-3,806)* (-3,094)* (-2,237)* (-1,824) (-1,449) (-0,893) (-0,66) (-0,903) 

Ratos B 0,988 0,946 0,906 0,875 0,867 0,917 0,918 0,906 1,006 0,874 1,028 

  (-0,773) (-1,9) (-2,047)* (-1,854) (-0,787) (-0,542) (-0,146) (-0,326) (0,014) (-0,226) (0,036) 

Rottneros 0,996 0,971 0,965 0,958 0,938 0,974 1,013 0,599 0,539 0,314 0,214 

  (-0,254) (-0,94) (-0,729) (-0,922) (-0,284) (0,103) (-0,675) (-1,024) (-0,802) (-0,934) (-0,917) 

Scania B 0,992 0,958 0,916 0,897 0,903 0,855 0,785 0,817 0,976 0,798 0,294 

  (-0,691) (-1,655) (-2,084)* (-1,634) (-1,543) (-1,54) (-1,061) (-0,621) (-0,058) (-0,342) (-0,904) 

Sectra B 0,941 0,875 0,807 0,775 0,760 0,721 0,707 0,624 0,363 0,304 0,159 

  (-2,7)* (-2,993)* (-2,805)* (-2,399)* (-2,07)* (-1,553) (-0,938) (-0,949) (-1,212) (-1,056) (-1,041) 

Semcon 1,052 1,054 1,099 1,131 1,176 1,221 1,349 1,863 2,248 1,382 0,988 

  (2,211)* (1,24) (1,436) (1,738) (1,534) (1,751) (2,385)* (2,413)* (2,593)* (0,595) (-0,015) 

Skistar B 0,903 0,841 0,838 0,838 0,833 0,812 0,732 0,565 0,504 0,268 0,327 

  (-5,213)* (-4,696)* (-3,174)* (-2,299)* (-1,868) (-1,927) (-1,579) (-1,609) (-1,297) (-1,241) (-0,805) 

SSAB B 1,006 0,971 0,860 0,824 0,820 0,903 0,966 0,711 0,669 0,909 0,573 

  (0,347) (-0,925) (-2,424)* (-1,865) (-0,645) (-0,162) (-0,012) (-0,823) (-0,727) (-0,145) (-0,504) 

Stora Enso R 1,060 1,086 1,093 1,080 1,054 0,969 0,836 0,785 0,660 0,429 0,309 

  (2,719)* (2,062)* (1,4) (0,558) (-0,224) (-0,848) (-0,672) (-0,596) (-0,705) (-0,901) (-0,844) 

Swedbank A 0,972 0,941 0,850 0,849 0,901 1,014 1,082 1,478 1,743 1,599 0,858 

  (-0,882) (-1,016) (-1,629) (-0,718) (0,073) (0,295) (1,01) (0,925) (1,123) (0,734) (-0,145) 

Svedbergs B 0,899 0,855 0,861 0,907 0,914 0,915 0,867 0,755 0,752 0,608 0,586 

  (-7,635)* (-5,92)* (-3,0)* (-0,917) (-0,572) (-0,684) (-0,697) (-0,795) (-0,63) (-0,719) (-0,535) 

Swedish Match 0,883 0,747 0,661 0,597 0,575 0,533 0,508 0,654 0,561 0,184 0,184 

  (-5,084)* (-5,989)* (-5,244)* (-4,575)* (-3,563)* (-2,698)* (-1,553) (-1,003) (-0,939) (-1,312) (-1,0) 

Svolder B 0,901 0,851 0,877 0,936 0,992 1,155 1,295 1,417 1,453 0,937 1,159 

  (-3,9)* (-3,236)* (-1,801) (-0,076) (1,091) (1,504) (1,259) (1,128) (0,893) (-0,092) (0,186) 

* Värdena är statistiskt skiljt från ett på fem procents signifikansnivå  
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Aktie 
Antal perioder (dagar) 

q=2 q=4 q=8 q=16 q=32 q=64 q=128 q=256 q=512 q=1024 q=2048 

Tele2 B 1,007 1,005 0,998 1,000 0,983 1,003 0,891 1,028 0,995 0,643 0,439 

  (0,548) (0,179) (-0,044) (-0,26) (0,035) (-0,808) (-0,078) (0,106) (-0,013) (-0,691) (-0,739) 

Wallenstam B 1,023 1,031 1,006 0,992 0,976 0,965 0,897 0,841 0,690 0,586 0,707 

  (2,005)* (1,447) (0,177) (-0,505) (-0,474) (-0,987) (-0,616) (-0,806) (-1,179) (-1,116) (-0,51) 

VBG Group B 0,922 0,934 0,937 0,926 0,946 0,995 1,003 0,699 0,512 0,393 0,154 

  (-3,09)* (-1,221) (-0,718) (-0,407) (-0,026) (0,015) (-0,245) (-0,867) (-1,126) (-1,023) (-1,033) 

VITEC Software Group B 0,729 0,540 0,371 0,335 0,306 0,247 0,252 0,292 0,163 0,177 0,553 

  (-5,626)* (-5,32)* (-4,779)* (-3,632)* (-2,792)* (-1,995)* (-1,404) (-1,02) (-0,93) (-0,774) (-0,375) 

Volvo B 0,989 0,960 0,911 0,900 0,887 0,857 0,838 0,942 1,226 1,129 0,324 

  (-0,5) (-1,182) (-1,818) (-1,482) (-1,31) (-1,119) (-0,58) (-0,223) (0,621) (0,239) (-0,92) 

Xano Industry B 0,959 0,932 0,889 0,865 0,852 0,931 1,069 1,318 1,299 0,572 0,630 

  (-1,163) (-1,16) (-1,381) (-1,437) (-0,531) (0,407) (0,973) (1,032) (0,681) (-0,696) (-0,443) 

ÅF B 0,986 0,911 0,873 0,882 0,896 0,893 0,988 0,659 0,439 0,208 0,166 

  (-0,591) (-2,089)* (-1,967)* (-1,133) (-0,814) (-0,068) (-0,1) (-1,089) (-1,328) (-1,33) (-1,015) 

Öresund 1,021 1,007 0,973 0,963 0,970 0,978 0,899 0,591 0,363 0,434 0,921 

  (1,376) (0,247) (-0,653) (-0,492) (-0,255) (-0,823) (-1,209) (-1,868) (-2,145) (-1,119) (-0,104) 

   * Värdena är statistiskt skiljt från ett på fem procents signifikansnivå  


