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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Aktiemarknadens mest grundläggande uppgift är att genom nyemissioner förmedla nytt 

kapital till näringslivet för investering och utveckling. Investerarnas incitament till att 

placera kapital vid nyemissioner kommer att minska om aktiekurserna inte helt 

återspeglar all tillgänglig information. En effektiv aktiemarknad är därför av stor 

betydelse för samhällsekonomin. Studier om marknadseffektivitet har pågått sedan 

1950-talet. Eugen F. Fama utvecklade hypotesen om den effektiva marknaden då han 

klassificerade marknadseffektiviteten i svag-, mellanstark och stark form. Varje form 

återspeglar en viss informationsmängd i aktiekursen. Denna hypotes har varit central 

inom forskningen om aktiemarknadens effektivitet och ligger därför till grund för 

uppsatsen. Syftet med uppsatsen är att testa den mellanstarka formen av effektivitet på 

den svenska aktiemarknaden i samband med företagens publicering av 

kvartalsrapporter. Aktiemarknaden representeras i undersökningen av ett urval av de 

största företagen på Stockholmsbörsen. Dessa grupperas utifrån skillnaden mellan 

företagens faktiska och förväntade kvartalsrapporter. Resultatet av undersökningen visar 

både att aktiemarknaden är effektiv och ineffektiv. För de företagen med bättre 

kvartalsrapporter än förväntat uppvisade marknaden ett effektivt mönster. För de 

företagen med sämre kvartalsrapporter än förväntat uppvisades ett resultat som till stor 

del strider mot den effektiva marknadshypotesen. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The stock markets most fundamental function is to transfer new capital to the industry 

for investment and development by issuing new shares. The investors’ incentive to 

invest money at issues of new shares will decrease if the stock prices not fully reflect all 

available information. An efficient stock market is therefore of great importance for the 

economic life of society. Studies about market efficiency have been in progress since 

the 1950’s. Eugen F. Fama developed the efficient market hypothesis when he classified 

market efficiency into weak-, semistrong and strong form. Each form reflects a certain 

amount of information in the stock price. This hypothesis has been central within 

researching market efficiency and this essay is therefore based upon it. The purpose of 

this essay is to test the semistrong form of efficiency on the Swedish stock market 

associated with the companies quarterly earnings announcements. In this study the stock 

market is represented by a sample of the largest companies at Stockholmsbörsen. These 

are grouped from the difference between the companies’ actual and expected quarterly 

earnings. The result of the study shows that the stock market is both efficient and 

inefficient. The companies with better quarterly earnings than expected showed an 

efficient pattern. The companies with worse quarterly earnings than expected showed a 

result that mostly is inconsistent with the efficient market hypothesis. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

Hur effektiv är den svenska aktiemarknaden? Hur snabbt reagerar aktiemarknadens 

aktörer på ny information om ett visst företag? Fungerar aktiemarknaden effektivt i 

samband med företagens publicering av kvartalsrapporter? Eller är aktiemarknaden 

ineffektiv och går det således att enkelt göra övervinster för uppmärksamma 

investerare? Det är frågor av denna natur som kommer att behandlas och diskuteras i 

denna uppsats.  

 

För att en marknad ska vara effektiv måste den uppfylla vissa kriterier. Dessa är att 

aktörerna på marknaden måste vara pristagare det vill säga att priset på marknaden inte 

kan påverkas av enskilda köpare och säljare. Priset återspeglar all relevant information 

och det är därför inte möjligt att göra övervinster på en effektiv marknad. På en sådan 

marknad fördelas resurserna så att företagen kan maximera sin produktion och 

konsumenterna kan maximera sin nytta på bästa sätt. (Vinell/De Ridder 1995, s. 83) 

 

Om inte all information återspeglas i priset så är fördelningen inte samhällsekonomiskt 

effektiv. Priset som informationsbärare ligger till grund för hypotesen om den effektiva 

marknaden1. Hypotesen är central inom finansiell ekonomi och har därför betydelse för 

nationalekonomisk analys. Det är inte troligt att övriga marknader är 

informationseffektiva om inte de finansiella marknaderna är det. (Hansson/Högfeldt 

1988) 

 

                                                            
1 Hypotesen är central inom forskningen om marknadseffektivitet och presenterades av Eugen F. Fama i 

Journal of Finance 1970. 
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För att finansmarknaden ska vara effektiv så krävs att dess delmarknader såsom 

aktiemarknaden också är det. Denna marknad måste därför också präglas av god 

informationsspridning. Informationen kan testas på tre olika nivåer. Den första 

informationsnivån studerar historiska aktiekurser, så kallad teknisk analys.  Den andra 

nivån testar hur snabbt aktiekurser reagerar på ny information, angående ett allmänt 

tillkännagivande såsom kvartalsrapporter, utdelningar och aktiesplittar. Den tredje 

informationsnivån prövar om personer kan ha vinning av att ha tillgång till information 

som inte är allmänt känd, så kallad ”inside information” (Germain 2000, s. 23). Dessa 

tre informationsnivåer definierar tre former av marknadseffektivitet. Den svaga, 

mellanstarka och starka formen (De Ridder 2002, s. 89). 

 

Forskningen om marknadseffektivitet visar inte entydigt att aktiemarknaden är effektiv i 

alla avseenden. Denna uppsats är en av många som rör aktiemarknaden och dess 

effektivitet. För svensk del har tidigare undersökningar i huvudsak varit koncentrerade 

på tester av den svaga formen. 

 

Tester av den mellanstarka formen är för svenskt vidkommande förhållandevis få till 

antalet. En omfattande studie genomfördes 1975 om effektiviteten i samband med 

företagens publicering av resultatrapporter. Då det inte förefaller som att en sådan studie 

genomförts av senare datum, är det av intresse att genomföra en liknande studie igen. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att testa den mellanstarka formen av effektivitet på den svenska 

aktiemarknaden i samband med företagens publicering av kvartalsrapporter. 

 

1.2 Metod 

Den metod som används för att uppfylla syftet är av kvantitativ art. Teorin som ligger 

till grund för uppsatsen är hypotesen om den effektiva marknaden. För att testa teorin 
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används en så kallad residualanalys2 som visar på skillnaden mellan en akties faktiska 

och förväntade avkastning3. Denna avvikelseavkastning studeras för ett antal företag 

och för ett visst antal dagar kring företagens kvartalsrapportering. För att mäta en akties 

reaktion på kvartalsrapporten kommer den kumulerade avvikelseavkastningen4 att 

beräknas (se avsnitt 4.1 s.  15). 

 

1.3 Avgränsningar 

Avsikten med denna uppsats är att undersöka den svenska aktiemarknaden. Det slutliga 

urvalet omfattar sexton av de tjugo största företagen. Dessa företag har valts utifrån 

deras omsättningsstorlek för att undersökningen ska omfatta så stor del av det samlade 

börsvärdet som möjligt. Tidsbegränsningen för uppsatsarbetet gör det inte möjligt att 

undersöka alla företag på aktiemarknaden. Undersökningen testar den mellanstarka 

formen av effektivitet utifrån kvartalsrapporter och omfattar åren 2001-2002. Antalet 

dagar som undersöks är trettioen till antalet. Tio dagar före, tjugo dagar efter samt dagen 

för publiceringen av rapporterna. Bedömningen är att dessa antal dagar är tillräckliga 

för att studera effektiviteten på den svenska aktiemarknaden. Ett för stort antal dagar 

skulle kunna resultera i att reaktionen kring den aktuella rapporten påverkas av 

reaktioner på föregående och nästkommande rapporter. 

 

1.4 Disposition 

Dispositionen för uppsatsen ser ut på följande sätt. Kapitel två beskriver en kort historik 

över den svenska aktiemarknaden. Läsaren får en beskrivning av den ökade 

omsättningen och den positiva kursutvecklingen som skett på börsen sedan 1900-talets 

början. Sedan följer en redogörelse för vikten av effektivitet på aktiemarknaden. 

Kapitlet avslutas med tidigare studier som genomförts inom området 

marknadseffektivitet. I kapitel tre beskrivs den teori som ligger till grund för uppsatsens 

                                                            
2 Metoden utvecklades av Fama, Jensen, Fisher och Roll (1969) även kallad FFJR-metodiken (De Ridder 

2002, s. 99 fotnot 42). 
3 Om den faktiska avkastningen överstiger den förväntade får man en så kallad extraordinär eller 

avvikelseavkastning (De Ridder 2002, s. 99 fotnot 43). 
4 Mäter den ackumulerade reaktionen på en aktiekurs när denna reagerar på en ekonomisk händelse. 
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syfte. I kapitlet redogörs för den informationsmängd som varje effektivitetsnivå 

omfattas av. Kapitel fyra inleds med den modell som används för att testa teorin. Vidare 

följer en presentation av de data som används i modellen och hur dessa inhämtats.  

Slutligen diskuteras de problem som kan uppstå utifrån de avgränsningar som gjorts.  I 

kapitel fem redovisas de resultat som framkommit samt en analys av dessa. Uppsatsen 

avslutas med kapitel sex som innehåller undersökningens slutsatser. 
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Kapitel 2 

BAKGRUND 

 

 

 

 

Detta kapitel inleds med en överblick av den svenska aktiemarknadens historia. Vidare 

följer en förklaring till varför det är viktigt att en aktiemarknad är effektiv. Kapitlet 

avslutas med tidigare studier som genomförts inom området marknadseffektivitet. 

 

2.1 Den svenska aktiemarknaden 

Aktiemarknaden utgör tillsammans med valuta- och penningmarknaden 

samlingsbegreppet finansmarknaden. Finansmarknaden består av en primär- och en 

sekundärmarknad. På aktiemarknadens primärmarknad prissätts och emitteras nya 

aktier. Det är på denna marknad som många företag finansierar sitt egna kapital. På 

sekundärmarknaden sker handel i tidigare emitterade aktier mellan investerare. 

(Hagerud 2002, s. 11-14) 

 

Stockholms Fondbörs grundades 1863 och fram till 1907 var börsmedlemmarna fem till 

antalet. Efter 1907 ökade antalet när affärsbankerna tilläts bli medlemmar (Aktieboken 

1997, s. 12-13). Från 1930-talet fram till 1980 var kursutvecklingen positiv på 

fondbörsen (Hägg 1988, s. 48). Under 1980-talet steg aktiekurserna kraftigt och 

omsättningen ökade i samma takt (Aktieboken 1997, s. 13). Fram till 1993 var den en 

organisation utan vinstsyfte med monopol på börshandeln. Efter 1993 upphävdes 

monopolet och börsen blev aktiebolag med börsmedlemmar och börsbolag som 

aktieägare (Aktieboken 1997, s. 41). 1997 gick Stockholms Fondbörs samman med 

OM-gruppen5 i syfte att stärka Stockholm, och därmed Norden, som finansplats. 

Namnet på det nybildade företaget blev ”OM Stockholmsbörsen” 

                                                            
5 OM-Gruppen grundades 1985 och har främst handlat med standardiserade derivatinstrument (Hagerud 

2002, s. 59). 
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(www.stockholmsborsen.se). 2001 ändrade OM Stockholmsbörsen namn till 

Stockholmsbörsen. Samma år var det samlade börsvärdet 2 856 miljarder kronor, vilket 

motsvarade drygt 130 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Utifrån sitt 

marknadsvärde var Stockholmsbörsen, vid den tidpunkten, den tolfte största börsen i 

världen (Hagerud 2002, s. 60). 
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Figur 2.1 Kursutveckling för Stockholmsbörsen 1901 till 2003 
Källa: Stockholmsbörsen 

 

2.2 Vikten av effektivitet på aktiemarknaden 

Aktiemarknaden har en betydande roll inom marknadsekonomin, eftersom en effektiv 

aktiemarknad leder till en sund samhällsekonomi (Aktieboken 1997, s. 32). 

 

Aktiemarknadens mest grundläggande uppgift är att förmedla nytt kapital till 

näringslivet för investering och utveckling genom så kallade nyemissioner. På 

aktiemarknaden konkurrerar företagen om investerarnas kapital. Detta innebär att det 

riskvilliga kapitalet kommer att fördelas till företag med de bästa framtidsutsikterna 

(Aktieboken 1997, s. 32). Därmed påverkar aktiemarknaden vilka företag som 

expanderar och vilka som stagnerar (Hägg 1988, s. 24). På en effektiv aktiemarknad 
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bestäms priset på kapital så att företagens och investerarnas marginalavkastning blir 

lika. Investerarna har det kapital som företagen saknar för sina investeringsbehov och 

företagen har de investeringsmöjligheter som de privata investerarna saknar (Claesson 

1987, s. 2).  

 

För att kapitalet ska kunna fördelas till produktion krävs det att någon äger detta kapital. 

Äganderätten ligger främst hos individer eller andra privata aktörer. Aktiemarknadens 

funktion i detta fall är att fastställa vilken ersättning kapitalägare får för att låna ut sina 

tillgångar till produktion. Ersättningen är priset på aktien (Hagerud 2002, s. 14). Det 

riskvilliga kapitalet överförs till företagen och bidrar till en produktionsökning som hela 

samhället drar nytta av. Detta är en fördelningsmässigt effektiv marknad (Claesson 

1987, s. 2). 

 

För att marknaden ska vara effektiv ur fördelningssynpunkt krävs att den är effektiv ur 

informationssynpunkt. En effektiv aktiemarknad återspeglar all tillgänglig och relevant 

information i aktiepriset. Utan aktiemarknad skulle företagen inte få in tillräckligt med 

kapital genom nyemissioner. En ineffektiv aktiemarknad kommer att ge samma resultat. 

Investerarnas incitament till att placera kapital vid nyemissioner kommer att minska om 

aktiekurserna inte helt återspeglar all tillgänglig information (Claesson 1987, s. 3). En 

ineffektiv aktiemarknad kan leda till att riskerna ökar och att avkastningskraven blir 

högre. Detta skulle kunna resultera i lägre aktiekurser och därmed mindre riskvilligt 

kapital till företagen. En effektiv aktiemarknad är därför av stor betydelse för 

samhällsekonomin. 

 

2.3 Tidigare studier 

Studier om marknadseffektivitet har pågått sedan 1950-talet. Den mest omfattande 

undersökningen av den svenska aktiemarknaden genomfördes av Kerstin Claesson i 

slutet av 1980-talet då hon testade effektiviteten på Stockholms Fondbörs. 

 

Claessons undersökning består av sex delstudier, där var och en är inriktad på en viss 

typ av information. Hennes undersökning gäller främst den svaga formen av effektivitet. 
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Undersökningen omfattar i huvudsak åren 1978-1984. Urvalet består av fyrtionio aktier, 

som vid slutet av år 1983 svarade för cirka sjuttio procent av det totala marknadsvärdet 

för de mest omsatta aktierna.  

 

De tre första delstudierna utgör autokorrelationstest, test av ”runs” samt test av 

filterregeln. Dessa undersökningsmetoder var vid denna tidpunkt de mest använda vid 

test av den svaga formen. Autokorrelation är ett mått på det genomsnittliga linjära 

sambandet mellan en avkastning beräknad över en viss tidsperiod och en annan 

avkastning beräknad över samma tidsperiod, men längre tillbaka i tiden. Om marknaden 

är effektiv saknas samband mellan avkastningarna. Ett test av ”runs” utgör en 

tidsserieanalys av kursförändringar på en aktie. Följer kurserna ett mönster är 

marknaden ineffektiv, saknas detta samband är marknaden effektiv i svag form. 

Filterregeln är en analysmetod som kan upptäcka mönster i avkastningen, trots att detta 

inte påvisats i ett tidigare genomfört ”run test”. En aktiekurs som stiger kraftigt kommer 

att fortsätta stiga, motsvarande gäller för en sjunkande kurs. Återfinns ett sådant 

mönster som kan utnyttjas för att göra övervinster, är marknaden ineffektiv. Efter 

genomförandet av dessa tre delstudier fann Claesson inga resultat som visade på 

marknadsineffektivitet. 

 

De övriga delstudierna gällde tre anomalier; veckodags-, årsskiftes- och ex-

dagseffekten6. Detta var den första undersökningen av anomalier på den svenska 

aktiemarknaden. En anomali innebär att aktieavkastningen avviker från det normala och 

blir övernormal under vissa tidsperioder. Claessons slutsats här är att den svenska 

aktiemarknaden inte varit helt effektiv. Hon menar dock att den svenska 

aktiemarknaden trots detta bör betraktas som i stort sett effektiv. Detta utifrån likheten 

med den amerikanska forskningen. Claesson anser att en mer komplett bild av 

                                                            
6 Veckodagseffekten gör det möjligt att köpa till en lägre kurs på måndag för att sedan sälja till en högre 

kurs på fredag. Motsvarande gäller för årsskifteseffekten, då aktieavkastningen är högre i januari än i 

december. Ex-dagen är den dag en aktie noteras på börsen. Effekten gäller huruvida det förekommer 

någon avvikelseavkastning i samband med detta. 
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effektiviteten på den svenska aktiemarknaden inte kan fås förrän den mellanstarka och 

starka formen av effektivitet undersökts.  

 

Ett sätt att testa effektiviteten i mellanstark form är att genomföra en så kallad 

residualanalys.  Denna metod utvecklades i USA i slutet av 1960-talet av Fama, Fisher, 

Jensen och Roll. De var med sin undersökning först med att analysera vad som händer 

med aktiekurserna vid en split och om det förekommer någon avvikelse utöver det 

normala vid en sådan händelse. Deras forskningsresultat visade på att marknaden är 

effektiv i den mening att aktiepriser mycket snabbt anpassar sig till ny information 

angående aktiesplittar. 

 

Residualanalysen som Fama med flera genomförde gav upphov till ett flertal liknande 

studier. En av dessa genomfördes av Rendleman, Jones och Latané (RJL) 1982. De ville 

undersöka om det förelåg någon övernormal avkastning kring kvartalsrapportering samt 

studera kursförändringar kring dessa. Studien omfattar åren 1971-1980. RJL 

uppskattade de utvalda företagens förväntade kvartalsrapporter. Dessa jämfördes sedan 

med de faktiska. Företagen rangordnades i tio olika grupper utifrån storleken på dessa 

avvikelser. Avvikelseavkastningen beräknades dag för dag. Den kumulerade 

avvikelseavkastningen beräknades därefter. Resultatet av studien visade på att 

avvikelseavkastningen varierade mellan grupperna, för att i vissa fall ge utslag upp till 

nittio dagar efter tillkännagivandet av rapporterna. Detta visar enligt RJL på att 

aktiemarknaden vid kvartalsrapportering inte är fullständigt effektiv. Resultatet strider 

mot merparten av tidigare genomförda residualanalyser, då dessa visat på en effektiv 

marknad. 

 

Ett test av liknande slag genomfördes på den svenska aktiemarknaden av Forsgårdh och 

Hertzen 1975. Även detta var ett test av effektiviteten i mellanstark form. De hade två 

syften med sin undersökning. Det första var att se om aktiekurser påverkas av den 

information som publiceras i resultatrapporter. Den andra studerade om kursbildningen 

på dessa aktier var effektiv. I den första delstudien mättes aktiekurser från var fjärde 

fredag mellan åren 1967-1970. Därefter beräknades avkastningarna för varje månad. För 
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att se om aktiekurserna påverkades av den nya informationen, skattades vissa 

parametrar. Dessa användes sedan för att kunna beräkna hur den nya informationen 

eventuellt påverkat aktiekurserna. Resultatet visade på att informationen har betydelse 

för kursbildningen. Den andra delstudien omfattade i princip samma data och metod 

som den första. Resultatet av undersökningen tydde på att kursbildningen är effektiv. 

 

Studier om marknadseffektivitet i stark form på den svenska aktiemarknaden är relativt 

få till antalet. Rundfelt undersökte 1989 ”insideraktiviteten” eftersom denna är förenad 

med en avvikelseavkastning. Hans resultat visade att ”insiders” placeringar inte gav 

högre avkastning än marknadens.  Ytterligare en studie av den starka formen 

genomfördes 1998 av Engström, Kämpe och Nedéus7. De ville testa hypotesen att vissa 

fonder ”alltid är bättre än andra” samt undersöka om det förekommer något samband 

mellan fondernas storlek och deras framtida avkastning. Resultatet för studien visade 

inget stöd för denna hypotes och samband saknades mellan fondstorlek och avkastning.  

 

Resultaten av dessa studier i stark form är av naturliga skäl diffusa på grund av 

svårigheten med att skilja mellan allmän och förtrolig information (De Ridder 2002, s. 

103). 

 

 

                                                            
7 ”Performance Persistence – uthållighet i svenska fonders resultatutveckling.” Studien genomfördes vid 

Stockholms universitet.  
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Kapitel 3 

TEORI 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. Inledningsvis 

följer en kort bakgrund till hypotesen om den effektiva marknaden. Vidare följer en 

redogörelse för de tre effektivitetsnivåerna.  

 

3.1 Hypotesen om den effektiva marknaden 

På 1950-talet påbörjades vetenskapliga studier av de finansiella marknaderna. Dessa 

observerade aktiemarknadens förmåga att bearbeta information (Hägg 1988, s. 25). 

Studierna visade på att aktiekurserna var slumpmässiga det vill säga att de inte följde 

något regelbundet mönster. Detta beteende har fått namnet ”Random walk” (De Ridder 

2002, s. 83).   

 

Fama lade grunden för forskningen om marknadens bearbetningsförmåga av 

information då han definierade begreppet marknadseffektivitet. På en effektiv marknad 

återfinns all tillgänglig relevant information i priset. (Hägg 1988, s. 26)  

 

”A market in which prices always ”fully reflect” available information is 

called ”efficient” (Eugen F. Fama [1970, s. 383]).”  

 

Denna definition är för generell för att kunna testas empiriskt. Fama utvecklade därför 

hypotesen om den effektiva marknaden då han klassificerade marknadseffektiviteten i 

svag-, mellanstark- och stark form (Hägg 1988, s. 27). Varje form återspeglar en viss 

informationsmängd i priset (Vinell/De Ridder 1995, s. 84). Denna hypotes har varit 

central inom forskningen av aktiemarknadens effektivitet och ligger därför till grund för 

uppsatsen.  
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3.2 Marknadseffektivitet i svag form 

Om aktiemarknaden är effektiv i den svaga formen innebär det att priserna reflekterar 

all historisk information. En analys av historiska aktiekurser för att förutsäga dagens 

kurs8 lönar sig därför inte när marknaden är effektiv i svag form. Aktien är redan 

prissatt på ett korrekt sätt av marknaden. (De Ridder 2002, s. 95)  

 

Effektivitet i svag form illustreras i figur 3.1 med följande exempel: Antag att kursen på 

Ericssonaktien är fem kronor när börsen öppnar på måndag morgon. Analytiker ”vet” 

att kursen kommer att ligga på tio kronor på fredag. Hur ser kursutvecklingen ut för 

Ericssonaktien under veckan? Tre alternativ illustreras.  Alternativ (1), kursen justeras 

direkt till tio kronor på måndagen. Alternativ (2), kursen anpassas successivt under 

veckan för att slutligen nå tio kronor på fredagen. Alternativ (3), kursen ligger still fram 

till fredagen då den stiger till tio kronor. 

 

 
 

(1)
10 

(2)
(3)

 5 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Tid 

Aktiekurs, Kr 

 
 

Figur 3.1 Kursbildning på en effektiv och ineffektiv aktiemarknad i svag form 
Källa: De Ridder 2002, s. 96 

                                                            
8 Denna tolkning av historisk data benämns teknisk analys (Hägg 1988, s. 25) 



 

 13

På en effektiv aktiemarknad kommer kursutvecklingen på Ericssonaktien att följa 

alternativ (1). Kursen reagerar omedelbart på ny information och det är inte möjligt att 

göra riskfria arbitragevinster. Om kursen inte justeras omedelbart, som i alternativ (2) 

och (3), är det möjligt att systematiskt utnyttja detta för att tjäna pengar. I detta fall är 

aktiemarknaden ineffektiv. På en sådan marknad kommer denna investeringsstrategi 

inte att fungera i längden eftersom att alla aktörer beter sig likadant. Detta innebär att 

alla köper Ericssonaktien på måndag, med avsikt att sälja den till den högre kursen på 

fredag. Följden blir att kursen stiger redan på måndag som i alternativ (1). Marknaden 

har blivit effektiv i svag form. (Haugen 2001, s. 575) 

 

Om ineffektiviteten på marknaden kvarstår har det skett en avvikelse från den effektiva 

marknadshypotesen. Denna benämns som en anomali. 

 

3.3 Marknadseffektivitet i mellanstark form 

Om aktiemarknaden är effektiv i den mellanstarka formen innebär det att priserna 

reflekterar all historisk och offentligt tillgänglig information. (Hägg 1988, s. 28). 

Aktiekurserna på en effektiv marknad i mellanstark form kan därför inte förutsägas 

genom att komplettera historisk information med övrig allmän och publicerad 

information (De Ridder 2002, s. 99). 

 

Marknadseffektivitet i mellanstark form illustreras i figur 3.2 genom följande exempel: 

Antag att ledningen för Ericsson ”vet” att deras kvartalsrapport för andra kvartalet är 

betydligt bättre än vad marknaden förväntar sig. De varken läcker ut eller utnyttjar 

denna positiva information. Detta kan få till följd att marknaden reagerar snabbt vid 

tillkännagivandet av den positiva kvartalsrapporten. Kursen på Ericssonaktien stiger till 

en ny jämviktsnivå och stannar där tills ny kursändrande information publiceras.  Om så 

är fallet är marknaden effektiv i den mellanstarka formen. (Vinell/De Ridder 1995, s. 

92) 

 

Hur ser kursanpassningen för aktien ut om marknaden istället är ineffektiv? 

Informationen om den positiva rapporten kan då tolkas överoptimistiskt av några 
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aktörer på marknaden. De börjar köpa aktier i Ericsson, omsättningen ökar och kurserna 

drivs uppåt. Detta får till följd att alltfler köper aktien och kurserna fortsätter stiga. Detta 

resulterar i en överreaktion på marknaden. Bubblan spricker och kursen sjunker tills den 

når den nya jämviktsnivån. (Haugen 2001, s. 580) 

 

Ytterligare ett exempel på kursanpassning vid ineffektivitet är en fördröjd 

marknadsreaktion. Antag att den positiva kvartalsrapporten tillkännages, men 

informationen når endast ett mindre antal aktörer på marknaden. De analyserar hur 

aktiekursen påverkas av den positiva informationen och börjar köpa aktier. Kursen 

stiger långsamt då endast ett fåtal aktörer har fått informationen och börjat köpa aktien. 

Med tiden sprids den positiva informationen vidare och fler börjar köpa Ericssonaktien. 

Detta gör att kursen fortsätter stiga tills den når ett nytt jämviktsläge. (Haugen 2001, s. 

581) 

 

 

30 

20 
Fördröjd reaktion

10 
Effektiv marknadsreaktion

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Dagar relativt 
tillkännagivande 

och
korrigering

Överreaktion

Aktiekurs, Kr 

 
 

Figur 3.2 Aktiekursreaktion på ny information på en effektiv och en ineffektiv marknad i 

mellanstark form 
Källa: Haugen 2001, s. 581 
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3.4 Marknadseffektivitet i stark form 

Om aktiemarknaden är effektiv i den starka formen innebär det att priserna reflekterar 

all information även sådan som inte offentliggjorts, så kallad ”inside information” 

(Vinell/De Ridder 1995, s. 84).  

 

Marknadseffektivitet i stark form illustreras i figur 3.3 genom följande exempel: Antag 

att Ericsson den 12 maj 1995 inleder förhandlingar om ett samgående med ett annat 

företag. Om fusionen genomförs beräknas kursen på Ericsson öka till etthundra kronor. 

Den 12 augusti slutförs förhandlingarna och en månad senare offentliggörs samgåendet. 

Hur kommer kursanpassningen för Ericssonaktien att se ut på en effektiv marknad i 

stark form? Innan förhandlingarna inleddes låg kursen på sextio kronor. Effektivitet i 

stark form innebär att kursanpassningen sker direkt i förhållande till det verkliga 

händelseförloppet. Enligt exemplet kommer kursen på aktien att stiga redan när 

förhandlingarna påbörjas.  Tre månader senare slutförs förhandlingarna och kursen 

stiger ytterligare och noterar då etthundra kronor. När fusionen offentliggörs den 12 

september är aktien redan korrekt prissatt av marknaden och kommer inte att förändras 

ytterligare. (Vinell/De Ridder 1995, s. 91) 

 

 

100 

80 

60 

12 Maj. 12 Aug. 12 Sept. 

Aktiekurs, Kr 

Tid 
 

 

Figur 3.3 Kursbildning på en effektiv marknad i stark form 
Källa: Vinell/De Ridder 1995, s. 92 
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Kapitel 4 

MODELLEN 

 

 

 

 

I detta kapitel redogörs för en modell som kan användas för att testa 

marknadseffektivitet i mellanstark form. Vidare följer en presentation av de data som 

används i modellen samt hur och varifrån dessa inhämtats. Slutligen diskuteras de 

validitets- och reliabilitetsproblem som kan uppstå. 

 

4.1 Presentation av modell  

Tillvägagångssättet för en residualanalys är tämligen standardmässigt (Elton/Gruber 

1995, s. 428) och ser för denna uppsats ut på följande sätt: 

 

1. Välj ut ett antal företag med en gemensam händelse. 

Händelsen måste komma som en överraskning för investerarna. Vid exempelvis 

fusioner kommer tillkännagivandet oväntat. Vid kvartalsrapportering är det mer 

komplicerat och överraskningen måste här definieras. Detta genomförs genom att 

jämföra faktiska tillkännagivanden av kvartalsrapporter med analytikernas 

förväntningar på dessa. Företagen grupperas därefter med avseende på hur mycket 

tillkännagivandet skiljer sig från det förväntade. Positiva och negativa överraskningar 

placerar företagen i olika grupper (Elton/Gruber 1995, s. 428). Detta för att det 

genomsnittliga avkastningsmåttet inte ska bli missvisande (Vinell/De Ridder 1995, s. 

227).  

 

2. Bestäm datumet för tillkännagivandet som dag noll. 

Fama, Fisher, Jensen och Roll var först med denna typ av studie och införde en 

standardiserad tidsskala där händelsen benämndes som månad noll (Vinell/De Ridder 

1995, s. 93). De använde sig av månatlig data i sin undersökning om aktiesplittar. 
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Senare studier baserades på daglig data för att få ett så tillförlitligt mått som möjligt. 

Tillkännagivandet definierades därför som dag noll (Elton/Gruber 1995, s. 428). 

 

3. Välj tidsintervall för studien. 

Dagarna före händelsen markeras med minustecken och dagarna efter med plustecken 

(Vinell/De Ridder 1995, s. 93). Studien omfattar trettio dagar kring händelsen och 

betecknas på följande sätt: -10, -9, …, -1 för dagarna innan händelsen, 0 för 

”händelsetidpunkten” och +1, +2, ..., +20 för dagarna efter händelsen (Elton/Gruber 

1995, s. 428). 

 

4. Studera den dagliga avkastningen för varje företag 

Med en studie för trettio dagar studeras den dagliga avkastningen för trettioen dagar 

eftersom dagen för tillkännagivandet (dag noll) tas med i beräkningen (Elton/Gruber 

1995, s. 428).  

 

5. Beräkna den dagliga avvikelseavkastningen9 för varje företag. 

För att mäta en eventuell avvikelseavkastning för företagen kring dag noll, beräknas 

skillnaden mellan den faktiska och förväntade avkastningen. Olika studier använder 

olika modeller för att beräkna den förväntade avkastningen. Vanligtvis ersätts denna 

med ett marknadsindex. (Elton/Gruber 1995, s. 428)  

 

I denna undersökning beräknas den förväntade avkastningen. Detta genomförs med 

avsikt att få ett så verkligt mått på den förväntade avkastningen som möjligt. Genom att 

ta hänsyn till de enskilda aktiernas marknadsrisk (β) är förhoppningen att få en mer 

sanningsenlig avvikelseavkastning. Intresse finns dock för att se hur stor skillnaden är 

mellan den beräknade avkastningen och ett marknadsindex. Dessa kommer därför att 

                                                            
9 Avkastningen är övernormal enligt CAPM-ansatsen.  Capital Asset Pricing Model  är en 

prissättningsmodell som ger den förväntade avkastningen i relation till marknadsrisken (De Ridder 2002, 

s. 99). 
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jämföras. Avvikelseavkastningen beräknas som skillnaden mellan den faktiska 

avkastningen och den förväntade enligt uttrycket (Haugen 2001, s. 591): 

 

        )1()(,,
,tMjtjtj rrEr −=ε  

 

Där εj,t är avvikelseavkastningen för aktie j vid tidpunkt t, rj,t är den faktiska 

avkastningen och E(rj⎟ rm,t) är den förväntade avkastningen för aktie j i förhållande till 

marknadens avkastning vid tidpunkt t.  Den förväntade avkastningen på en aktie för en 

viss dag beräknas enligt följande (Haugen 2001, s. 46): 

 

            )2(ˆˆ)( ,, tMjtMj rArrE β+=  

 

            Där:   

 

                                           Mjjj rrA β̂ˆ −=  

                

                                          2

,ˆ
rM

Mj
j

rrCov
σ

β =  

 

Där jβ̂  är aktie j:s marknadsrisk och rM,t är marknadens avkastning vid en viss dag t, Âj 

är aktie j:s genomsnittliga avkastning minus den genomsnittliga marknadsavkastningen. 

Cov rj,rM är kovariansen mellan aktie j:s och marknadens avkastning. σ2
rM mäter 

variansen i marknadsavkastningen.  
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6.  Beräkna genomsnittet av den dagliga avvikelseavkastningen10, AER. 

Detta genomförs för varje grupp av företag. En effekt av detta är att eventuellt andra 

händelser som skulle kunna påverka aktiekurserna försvinner (Haugen 2001, s. 592). 

Genomsnittet för en viss dag t i kvartal q beräknas enligt följande: 

 

   AERtq = 
qM

1
 ∑

=

qM

j
jtqER

1

                                                                               (3)  

 

Där ER (excess return) är avvikelseavkastning för aktie j vid dag t och kvartal q. Mq är 

antalet aktier i varje grupp vid kvartal q.  

 

7. Beräkna den aggregerade genomsnittliga avvikelseavkastningen för dag t, AAER. 

Detta görs genom att aggregera varje kvartal för varje grupp enligt följande: 

 

            AAERt = 
Q
1  ∑

=

Q

q
tqAER

1
                                                                                                                      (4) 

 

Där Q är antalet kvartal i undersökningen. 

 

8. Beräkna den kumulerade aggregerade genomsnittliga avvikelseavkastningen11, 

CAAER. 

Den aggregerade genomsnittliga avvikelseavkastningen adderas från dag t1 till t2 enligt 

följande: 

 

            CAAERt1, …, t2 = ∑
=

2

1

t

tt
tAAER                                                                                                             (5) 

                                                            
10 Här används Rendleman, Jones och Latané (1982) som källa om inget annat anges.  
11 Antag att den genomsnittliga avvikelseavkastningen för dag 5, 6, 7 är 0,5, 0, och 1. Den kumulerade 

serien får då utseendet: 0,5, 0,5 och 1,5. 
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För att testa CAAER:s signifikans beräknas dess varians enligt Rubacks modell (1982). 

Variansen för CAAER beräknas på följande sätt: 

 

             )6(),cov()1(2)var(*)var( 1,1 +−+= ttttnt AAERAAERTAAERTCAAER  

 

            Där:  

                         ,112 +−= ttT  

 

                        ,1 2

1
∑
=

=
t

tt
tAAER

T
AAER  

                         

                       ,)(1)var( 2
2

1
AAERAAER

T
AAER

t

tt
tt −= ∑

=

 

 

                        ).)((1),cov( 1

12

1
1 AAERAAERAAERAAER

T
AAERAAER t

t

tt
ttt −−= +

−

=
+ ∑  

 

För att testa om CAAER signifikant skiljer sig från noll, beräknas följande t-test: 

 

          )7()var(/ 2,12,1 tttt CAAERCAAERt =  

 

För att genomföra signifikanstestet för denna undersökning kommer följande hypoteser 

att prövas:  

 

H0: CAAER skiljer sig inte från noll 

Ha: CAAER skiljer sig från noll 

,

.
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Hypotesprövningen utförs för varje grupp och för tre tidsperioder: Hela tidsperioden, 

dagarna innan samt dagarna efter publiceringen. För att perioden innan och efter 

publiceringen ska tyda på effektivitet bör CAAER inte vara skild från noll, det vill säga 

nollhypotesen ska inte kunna förkastas på en 5 procentig signifikansnivå. Detta eftersom 

det inte bör förekomma någon avvikelseavkastning dessa dagar. För att hela 

tidsperioden ska tyda på effektivitet bör CAAER vara skild från noll och nollhypotesen 

förkastas på en 5 procentig signifikansnivå. Detta eftersom dag noll bör visa på en 

avvikelseavkastning.    

 

4.2 Datainsamling 

De företag som valts för att testa effektiviteten är de tjugo största företagen på den 

svenska aktiemarknaden. De motsvarar sjuttionio procent av det totala börsvärdet 

(Börsguiden 2002:2). Dessa företag grupperades efter storleken på avvikelsen mellan 

deras faktiska och förväntade kvartalsrapport. Denna gruppering utfördes för de åtta 

kvartal som valts ut för denna uppsats. Kvartalen sträcker sig från kvartal ett år 2001 till 

kvartal fyra år 2002. De faktiska och förväntade kvartalsrapporterna inhämtades från 

prognosföretaget SME: s hemsida12.  

 

För att bestämma dag noll, inhämtades datum för tillkännagivandet av 

kvartalsrapporterna från SME. I de fall datum saknades, hämtades dessa från företagens 

hemsidor. Detta genomfördes för varje företag och kvartal. Tidsintervallet kring 

rapporterna utgörs av tio dagar före och tjugo dagar efter dag noll.  

 

För att beräkna den dagliga avvikelseavkastningen inhämtades dagskurserna för de 

aktuella företagen från Stockholmsbörsens hemsida. Den kurs som användes är justerad 

för emissioner och splittar. Den förväntade avkastningen beräknades utifrån ekvation 

(2) på följande sätt. Data för rM ersattes av ett marknadsindex, i detta fall SX –”All 

share index”. Genomsnittet för de dagliga avkastningarna, för varje företag, under drygt 

två års tid, beräknades. Vidare inhämtades marknadsrisken (βj) för varje företag och 

                                                            
12 SME redovisar en sammanställning av analytikernas genomsnittliga förväntningar på finansmarknaden.  
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kvartal från Stockholmsbörsen. I de fall betavärdet saknades användes det senaste 

värdet. Slutligen beräknades den genomsnittliga dagliga avkastningen rjt.  

 

4.2.1 Bortfall  

Avsikten var att aktiemarknaden skulle representeras av de tjugo största företagen med 

ett samlat börsvärde på sjuttionio procent. Två av dessa företag, Pharmacia och Telia, 

har fusionerats med andra företag och är därför inte längre relevanta att ta med i 

undersökningen. Ytterligare två företag, Investor och Syngenta, saknas. Detta eftersom 

uppgifter om dessa saknades på SME: s hemsida. För att dessa skulle få ett jämförbart 

mått med de övriga företagen, skulle det innebära att på egen hand samla in enskilda 

analytikers förväntningar och utifrån detta beräkna ett genomsnitt. Detta var inte 

genomförbart på grund av begränsningar i tid och resurser. Det slutliga urvalet 

omfattade därför sexton företag (se bilaga 1) med ett samlat börsvärde på cirka 

sextiofem procent.  

 

Ett fåtal företag saknas i vissa kvartal. Nordea saknas första kvartalet 2001 eftersom de, 

enligt Kristian Lang på SME, vinstvarnade före rapporten. För Volvo, första kvartalet 

2002 samt för ABB fjärde kvartalet 2001 saknas uppgifter. Detta beror på att SME 

betecknar dessa uppgifter med nm (”not meaningful”). I de fall företagen har fler 

aktieslag än ett, användes det som omsätts mest. Detta för att få kurser för alla 

handelsdagar då dessa ibland saknas för de mindre omsatta aktieslagen. 

  

4.2.2 Tillförlitlighet av modell och data 

Det är av stor vikt att en undersökning fångar verkligheten och att den har förmåga att 

mäta det som avses.  Detta är undersökningens validitet. Det finns två typer av validitet, 

en inre och en yttre. Den inre handlar om själva undersökningen och dess koppling 

mellan empiri och teori. Den yttre validiteten om undersökningen som helhet och 

möjligheten att generalisera utifrån denna. (Svenning 2000, s. 61) 

 

Undersökningen i denna uppsats är av kvantitativ art. En grundläggande förutsättning 

för att en sådan undersökning ska kunna användas för generaliseringar är att empirin är 
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riktig. Är urvalet genomfört på ett felaktigt sätt kan resultatet av undersökningen ge en 

missvisande bild av verkligheten. (Svenning 2000, s. 62) 

 

För att resultatet ska vara tillförlitligt bör urvalet av antalet företag utgöra så stor del av 

aktiemarknaden som möjligt. Denna undersökning omfattar sexton företag. Deras 

storlek gör att resultaten kommer att vara intressanta och ge ett svar på hur effektiv 

prissättningen är på de största företagen på Stockholmsbörsen. Resultatet bör dock inte 

generaliseras för hela börsen.  

 

Som tidigare nämnts har studier visat att reaktioner på kvartalsrapporter har fortsatt att 

påverka aktiekurser upp till nittio dagar efter tillkännagivandet. Denna uppsats studerar 

tjugo dagar efter rapportens publicering. Bedömningen är att detta antal dagar är 

tillräckligt för att kunna se en eventuell reaktion på aktiekurserna efter dag noll. 

 

Enligt modellen grupperades företagen utifrån skillnaden mellan deras faktiska och 

förväntade kvartalsrapporter. Detta genomfördes för att inte få ett missvisande 

genomsnittsmått. Denna undersökning bygger på två grupper, en med bättre och en med 

sämre resultat än förväntat. Vid fler grupper hade det varit möjligt att tydliggöra 

skillnaden mellan företag med stora avvikelser från de med små avvikelser. 

Anledningen till att studera endast två grupper föll sig naturligt på grund av att 

företagen var få till antalet och för att skillnaderna i avvikelserna resulterade i 

svårigheter att få en jämn gruppfördelning.  

 

De data som används i modellen bör ha reliabilitet, det vill säga den måste vara 

tillförlitlig. Data har därför inhämtats från officiella källor såsom Stockholmsbörsen och 

SME Direkt. 
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Kapitel 5 

RESULTAT 

 

 

 

 

I detta kapitel redovisas de resultat som erhållits från den genomförda undersökningen 

samt en tolkning av dessa. Kapitlet avslutas med en diskussion över de resultat som 

framkommit. 

 

5.1 Resultatredovisning 

De beräkningar som utfördes med utgångspunkt från den modell som presenterades i 

kapitel fyra, resulterade i följande figur: 
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Figur 5.1 Kursreaktion på kvartalsrapport för de undersökta företagen 
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I figur 5.1 illustreras hur avvikelseavkastningen förändras vid dagen för publiceringen 

av kvartalsrapporterna. För de företag som visade bättre resultat än förväntat ökade den 

kumulerade avvikelseavkastningen. Här syns tydligt att det förekommer en övernormal 

avkastning. För de företag som visade på sämre resultat än förväntat minskade den 

kumulerade avvikelseavkastningen vid dag noll. Detta stämmer väl överens med den 

effektiva marknadshypotesen. 

 

För att testa signifikansen av den kumulerade avvikelseavkastningen beräknades t-

värdet. Detta utfördes för tre tidsperioder för de företagen med bättre resultat än 

förväntat och för fyra tidsperioder för de företag med sämre resultat än förväntat. 

Beräkningarna utfördes enligt ekvation (7) och resultaten presenteras i följande tabell: 

 

Tabell 5.1 Signifikanstest med t-värden 

 
Dagar Företag med bättre 

rapporter än förväntat 
Företag med sämre 

rapporter än förväntat 

-10 till 20   7,582* -0,052 
    1 till 20 0,423    2,363* 
-10 till -1 1,001  0,005 
  -8 till -3 -  10,648* 

           *Signifikant för en nivå på 0,05 

 

För hela periodens 31 observationer är det kritiska t-värdet 2,042 för en 5 procentig 

signifikansnivå. För 20 observationer är värdet 2,093, för 10 observationer 2,262 och för 

sex observationer är värdet 2,571.  

 

För företagen med bättre rapporter än förväntat visade perioderna före och efter 

publiceringen på lägre värden än det kritiska. Således är det därför inte möjligt att 

förkasta nollhypotesen. För hela tidsperioden för denna grupp visar testet på ett högre 

värde än det kritiska och därför förkastas nollhypotesen. Sammanfattningsvis kan sägas 

att för perioderna före och efter publiceringen är det möjligt att med 95 procents 
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säkerhet säga att CAAER inte är skild från noll. För hela perioden förkastas 

nollhypotesen.   

 

För företagen med sämre rapporter än förväntat visade perioden före publiceringen samt 

hela perioden på lägre värden än det kritiska. Nollhypotesen kan därför inte förkastas.  

Detta stämde sämre överens med figur 5.1. Testet utfördes därför återigen för perioden 

innan publiceringsdagen för de dagar där figur 5.1 visade på tydlig positiv 

avvikelseavkastning. Testet omfattade dagarna –8 till –3 och visade på ett högre värde 

än det kritiska. För denna period kan således nollhypotesen förkastas. Testet för 

tidsperioden efter publiceringsdagen visade på ett högre värde än det kritiska, 

nollhypotesen kan därför förkastas. Sammanfattningsvis kan det för hela perioden med 

95 procents säkerhet sägas att CAAER inte är skild från noll. För perioden före samt 

efter publiceringsdagen förkastas nollhypotesen. 

 

5.2 Diskussion 

Resultaten av undersökningen visar till stor del det som förväntats. Företag med bättre 

resultat än förväntat uppvisar ett mönster i enlighet med effektivitet i mellanstark form. 

Det kan förefalla motsägelsefullt att signifikanstestet för hela perioden var skild från 

noll. Detta stämmer dock väl överens med marknadseffektivitet. Anledningen till detta 

är att avvikelseavkastningen bör vara positivt skild från noll för de företagen med bättre 

resultat än förväntat när dag noll är med i undersökningsperioden. På en effektiv 

marknad i mellanstark form sker kursanpassningen omedelbart vid händelsetidpunkten, 

den kumulerade avvikelseavkastningen stiger och blir övernormal. Därefter ligger den 

kumulerade avvikelseavkastningen still och den övernormala avkastningen upphör.  

 

Denna studie visar på en marginell ökning, cirka en procent, av den kumulerade 

avvikelseavkastningen innan dag noll. Detta beror på att fler än hälften av företagen i 

denna grupp, under dessa dagar, uppvisar en positiv avvikelseavkastning. Förklaringen 

skulle kunna vara att ”inside information” om den positiva kvartalsrapporten har läckt ut 

till aktörerna på marknaden. Vissa aktörer börjar köpa aktier redan innan rapporten 

publiceras. Detta får till följd att kursen på aktien stiger och avkastningen blir 
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övernormal. Om så är fallet skulle det tyda på att marknaden är effektiv även i den 

starka formen. På publiceringsdagen stiger sedan kurserna för en majoritet av företagen, 

med undantag för cirka två företag per kvartal där kursen sjunker. Den övernormala 

avkastningen hade varit högre om även dessa kurser stigit denna dag. För att marknaden 

ska vara effektiv bör den kumulerade avvikelseavkastningen upphöra efter dag noll. 

Detta innebär att hälften av företagen visar på en positiv avvikelseavkastning och den 

andra hälften på en negativ. I denna undersökning syns detta tydligt i figur 5.1. 

Sammantaget tyder detta på att marknaden är effektiv. 

 

För de företag med sämre resultat än förväntat uppvisas ett något oväntat mönster. För 

att marknaden ska vara effektiv bör kurserna även för denna grupp av företag anpassas 

omedelbart vid händelsetidpunkten. Den kumulerade avvikelseavkastningen sjunker och 

blir negativ. Efter dag noll upphör den negativa avvikelseavkastningen.  

 

Denna undersökning visar att det föreligger en övernormal avvikelseavkastning dagarna 

före publiceringsdagen. Anmärkningsvärt är det faktum att den kumulerade 

avvikelseavkastningen är positiv. När de enskilda företagen studeras syns tydligt att 

aktiekurserna för en majoritet av företagen stiger inför rapporten. Det skulle vara mer 

rimligt, om avvikelseavkastning förekom, att den vore negativ för denna grupp av 

företag. I detta fall är således inte förklaringen ”inside information”. Anledningen till att 

den är positiv skulle istället kunna bero på att vissa aktörer på marknaden tror på en 

positiv rapport och börjar köpa aktier. Sammantaget tyder detta på ineffektivitet och 

stämmer väl överens med genomfört signifikanstest. För vissa företag skulle en 

förklaring kunna vara att avvikelsen mellan den förväntade och faktiska rapporten är så 

marginell att rapporten i princip kunde ha varit bättre än förväntat. I sådana fall har 

aktörernas beteende en förklaring. I övrigt saknas en rimlig förklaring till detta beteende 

och lämnas därför utan vidare diskussion. 

 

På publiceringsdagen av rapporten beter sig den kumulerade avvikelseavkastningen som 

förväntat. Den sjunker och blir negativ. Efter dag noll beter sig den kumulerade 

avvikelseavkastningen inte som förväntat. Den fortsätter att sjunka ytterligare två dagar 
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efter dag noll för att sedan börja stiga. Denna ökning beror på att flertalet företag har en 

positiv avvikelseavkastning. När de enskilda företagen studeras syns ett tydligt mönster 

av stigande aktiekurser för en majoritet av dessa. Anledningen till detta skulle kunna 

vara att aktörerna på marknaden köper aktierna när kurserna är låga efter rapporten. Om 

så är fallet är marknaden ineffektiv. Aktörerna kan, trots att rapporten var sämre än 

förväntat, ha en hög tilltro till företagen. De förväntar sig att aktiekurserna ska 

återhämta sig. Ett stort företag skulle kunna ses som en mer pålitlig investering än en 

investering i ett mindre företag. Urvalet för denna undersökning genomfördes med 

avseende på företagens storlek. Det är möjligt att resultatet av undersökningen hade sett 

annorlunda ut vid ett annat urval. 

 

Slutsatsen är att hypotesen om den effektiva marknaden i mellanstark form inte kan 

förkastas för de företagen med bättre kvartalsrapporter än förväntat. Detta stämmer väl 

överens med det genomförda signifikanstestet som resulterade i att det inte är möjligt att 

säga att marknaden inte är effektiv. Den effektiva marknadshypotesen kan dock 

förkastas för de företagen med sämre kvartalsrapporter än förväntat. Det är viktigt att 

påpeka att slutsatserna endast gäller för de företag och den tidsperiod som 

undersökningen avser.  

 

Avslutningsvis bör nämnas att jämförelsen mellan den beräknade förväntade 

avkastningen och ett marknadsindex (se s.17) visade endast en marginell skillnad (se 

bilaga 2 och 3)13. I denna undersökning var det därför av liten betydelse att riskanpassa. 

Det är därför inte sagt att detta inte är av betydelse för undersökningar med ett annat 

urval. Det är möjligt att mindre företag har en högre marknadsrisk än stora och att ett 

marknadsindex då skulle kunna ge en missvisande avvikelseavkastning. 

 

                                                            
13 I bilagorna redovisas två slumpmässigt utvalda företag. Detta för att illustrera skillnaden mellan ett 

marknadsindex och den beräknade förväntade avkastningen för ett företag med sämre och ett med bättre 

resultat än förväntat.  
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Kapitel 6 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med uppsatsen var att testa marknadseffektivitet i mellanstark form på den 

svenska aktiemarknaden. Aktiemarknadens mest grundläggande uppgift är att genom 

nyemissioner förmedla nytt kapital till näringslivet för investering och utveckling. 

Investerarnas incitament till att placera kapital vid nyemissioner kommer att minska om 

aktiekurserna inte helt återspeglar all tillgänglig information. En effektiv aktiemarknad 

är därför av stor betydelse för samhällsekonomin. 

 

Aktiemarknadens effektivitet testades genom att studera kursförändringar för ett antal 

aktier i samband med företagens publicering av kvartalsrapporter för att se om det 

förekom någon avvikelseavkastning. På en effektiv marknad i mellanstark form 

existerar ingen avvikelseavkastning dagarna före och efter en publicering. På 

publiceringsdagen reagerar aktiekurserna omdelbart på den nya informationen och en 

positiv eller negativ avvikelseavkastning uppstår. 

 

Tidigare studier visar inte entydigt att aktiemarknaden är effektiv i alla avseenden. Den 

studie som genomfördes i mitten av 1970-talet av Forsgårdh och Hertzén visade på en 

effektiv kursbildning på den svenska aktiemarknaden. En liknande studie på den 

amerikanska aktiemarknaden visade att marknaden inte var fullständigt effektiv. 

 

Resultatet av denna undersökning visade både att aktiemarknaden är effektiv och 

ineffektiv. För de företagen med bättre kvartalsrapporter än förväntat uppvisade 

marknaden ett effektivt mönster. Detta stämmer väl överens med den effektiva 

marknadshypotesen som förutsätter att aktiekurser endast rör sig i samband med att ny 

information når marknaden. För de företagen med sämre kvartalsrapporter än förväntat 

uppvisades ett resultat som till stor del strider mot den effektiva marknadshypotesen.  
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Det skulle vara intressant att genomföra denna typ av studie igen. Det finns två 

anledningar till detta. Den ena är för att se om ett större eller annat urval av företag 

skulle ge ett annorlunda resultat. Den andra anledningen är att upprepa samma urval för 

att se om ineffektiviteten kvartstår eller om den upphört. 
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BILAGA 1 

 

 

 

 

De företagen med bättre/sämre resultat än förväntat 
 
 

 
 

 
 
    b = företag med bättre resultat än förväntat                                 s = företag med sämre resultat än förväntat 
 
 

 
Kv 4 
2002 

Kv 3 
2002 

Kv 2 
2002 

Kv 1 
2002  

Kv 4 
2001 

Kv 3 
2001 

Kv 2 
2001 

Kv 1 
2001 

ABB s s s b nm s s b 
Ericsson 
B s s b s s s b b 
Astra Z. b s b b s b b b 
Electrolux 
B b s b b b s s s 
Volvo B b s b nm s s s s 
SHB A b s b s s s b b 
Sandvik b s b b b s b b 
SEB A b s b b b b s b 
SCA B s b b b b b b b 
Securitas s b s b b s b b 
HM b b b b b b b s 
FSPA b b s b s s b s 
Assa Abl. s b s b b s s b 
Nordea b b s s s s b nm 
Atlas C. b b b b s b b b 
Stora 
Ens.  s b s b b b s b 
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BILAGA 2 

 

 

 

 

ABB i kvartal 4 2002, med sämre resultat än förväntat 
 
  (index) (index)   (beräknad) (beräknad)  

Faktisk  Förväntad  Avvikelse   Förväntad Avvikelse  
avkastning  avkastning avkastning dag  avkastning avkastning dag 
0,961702  0,985316 -0,02361 20  0,987954 -0,02625 20 
1,012931  0,995832 0,017099 19  0,99542 0,017511 19 
1,026549  0,999181 0,027368 18  0,997797 0,028751 18 
0,933884  0,975296 -0,04141 17  0,980839 -0,04696 17 
1,052174  1,016791 0,035383 16  1,0103 0,041873 16 
1,022222  1,005925 0,016297 15  1,002586 0,019636 15 
1,056338  1,009141 0,047197 14  1,004869 0,051469 14 
1,070352  1,006363 0,063988 13  1,002897 0,067455 13 

1,05291  1,032198 0,020712 12  1,02124 0,03167 12 
1,044199  1,02917 0,015029 11  1,01909 0,025109 11 
1,011173  1,036005 -0,02483 10  1,023943 -0,01277 10 
0,967568  0,982867 -0,0153 9  0,986215 -0,01865 9 

1  0,989195 0,010805 8  0,990707 0,009293 8 
0,963542  0,988225 -0,02468 7  0,990019 -0,02648 7 
0,923077  0,988005 -0,06493 6  0,989862 -0,06679 6 

1,04  0,996041 0,043959 5  0,995568 0,044432 5 
1,04712  0,994987 0,052133 4  0,99482 0,052301 4 
1,02139  0,985045 0,036345 3  0,987761 0,033629 3 

1,038889  1,002262 0,036626 2  0,999985 0,038904 2 
1,132075  1,01231 0,119765 1  1,007119 0,124956 1 
0,873626  1,007209 -0,13358 dag noll  1,003497 -0,12987 dag noll 
0,957895  0,995265 -0,03737 -1  0,995017 -0,03712 -1 
0,931373  0,975299 -0,04393 -2  0,980841 -0,04947 -2 
0,957746  0,992499 -0,03475 -3  0,993054 -0,03531 -3 
0,995327  0,997161 -0,00183 -4  0,996363 -0,00104 -4 
0,938596  0,981779 -0,04318 -5  0,985442 -0,04685 -5 
0,970213  0,98864 -0,01843 -6  0,990314 -0,0201 -6 
0,947581  1,009294 -0,06171 -7  1,004978 -0,0574 -7 
1,186603  1,027249 0,159354 -8  1,017726 0,168877 -8 

1  1,009356 -0,00936 -9  1,005022 -0,00502 -9 
0,995238  1,001479 -0,00624 -10  0,999429 -0,00419 -10 

 
 

              Avvikelseavkastning = faktisk avkastning - förväntad avkastning 



 

 35

BILAGA 3 

 

 

 

 

Astra Zeneca kvartal 4 2002, med bättre resultat än förväntat 
 

 
  (index) (index)   (beräkning) (beräkning)  

Faktisk  Förväntad Avvikelse-   Förväntad Avvikelse-  
avkastning  avkastning avkastning dag  avkastning avkastning dag 
1,024482  1,007209 -0,02931 20  0,997443 -0,01954 20 
0,977901  0,995265 -0,00619 19  1,00019 -0,01112 19 
0,989071  0,975299 -0,01214 18  1,004782 -0,04162 18 
0,963158  0,992499 -0,0148 17  1,000826 -0,02312 17 
0,977702  0,997161 0,018519 16  0,999754 0,015925 16 
1,015679  0,981779 0,006173 15  1,003292 -0,01534 15 
0,987952  0,98864 -0,01381 14  1,001714 -0,02688 14 
0,974832  1,009294 0,014761 13  0,996963 0,027092 13 
1,024055  1,027249 -0,01683 12  0,992834 0,017583 12 
1,010417  1,009356 0,010113 11  0,996949 0,02252 11 
1,019469  1,001479 -0,03235 10  0,998761 -0,02964 10 
0,969125  1,004032 -0,00915 9  0,998174 -0,00329 9 
0,994881  1,024641 0,003429 8  0,993434 0,034637 8 
1,02807  0,979902 0,027165 7  1,003724 0,003344 7 

1,007067  0,986272 0,010207 6  1,002259 -0,00578 6 
0,996479  0,993183 -0,00707 5  1,000669 -0,01456 5 
0,986111  1,020589 -0,01006 4  0,994365 0,016161 4 
1,010526  0,969641 0,006387 3  1,006084 -0,03006 3 
0,976027  1,00812 -0,00812 2  0,997233 0,002767 2 

1  0,997577 0,00586 1  0,999658 0,003778 1 
1,003436  1,021138 0,072847 dag noll  0,994239 0,099746 dag noll 
1,093985  0,993329 0,049809 -1  1,000635 0,042502 -1 
1,043137  0,985604 0,01049 -2  1,002412 -0,00632 -2 
0,996094  0,965775 -0,00156 -3  1,006973 -0,04275 -3 
0,964218  0,991779 -0,01207 -4  1,000992 -0,02129 -4 
0,979705  0,995709 -0,01737 -5  1,000088 -0,02175 -5 
0,978339  0,986006 -0,00893 -6  1,00232 -0,02525 -6 
0,977072  0,988674 0,002584 -7  1,001706 -0,01045 -7 
0,991259  1,01014 -0,02052 -8  0,996769 -0,00715 -8 
0,989619  0,980622 0,012505 -9  1,003558 -0,01043 -9 
0,993127  0,999809 0,001912 -10  0,999145 0,002576 -10 
         
 

Avvikelseavkastning = faktisk avkastning – förväntad avkastning 
 


