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Sammanfattning 

Idag äger drygt 7 miljoner svenskar någon typ av värdepapper. Dessa handlas av två 

typer av investerare, den aktiva och den passiva. Den aktiva investeraren köper och 

säljer sina värdepapper mer frekvent för att dra nytta av dess upp och nedgångar, 

jämfört med den passiva investeraren som köper värdepappret på lång sikt. 

 

En aktiv investerare analyserar ständigt marknaden och dess utveckling, försöker utläsa 

historiska mönster för att förutspå hur framtiden kommer att utveckla sig. Att studera 

historiskt kursdata för att förutspå framtida mönster kallas teknisk analys . Två vanligt 

förekommande analysmetoder inom teknisk analys är glidande medelvärde och Relative 

Strength Index. Glidande medelvärde försöker utläsa trender från den volatila 

marknaden, där investeraren handlar aktien när denna trend förändras. Relative Strength 

Index är en momentumindikator, där investeraren handlar när aktien är ”överköpt” eller 

”översåld”. 

 

Den passiva investeraren tror mer på ett långsiktigt sparande, med ett köp för att sedan 

hålla på tillgången och låta tiden eliminera de kortsiktiga rörelserna på marknaden, buy 

and hold. 

 

Dessa tre investeringsmetoder; buy and hold, glidande medelvärde samt Relative 

Strength Index kommer författarna genom att sätta upp tydliga och objektiva 

handelsregler studera och analysera för att svara på syftet och problemformuleringen av 

studien. 

 

Hur väl fungerar de olika investeringsmetoderna? Kan metodernas resultat variera 

beroende av det rådande marknadsklimatet? Har börsvärdet någon påverkan på vilken 

metod som fungerar bäst? 

 

Författarna har med en positivistisk kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt 

genomfört en kvantitativ undersökning på 30 aktier från listorna Large Cap, Mid Cap 

samt Small Cap från Stockholmsbörsen OMX. De data som har insamlats och studerats 

sträcker sig över en period på tio år, 2001-2010. Den teoretiska referensram som ligger 

till grund för studien är i huvudsak två teorier vilka är varandras motpoler, den effektiva 

marknadshypotesen och teknisk analys. Den här studien kommer genom statistiska 

tester försöka besvara författarnas problemformulering och syfte. 

 

Resultaten som författarna har kommit fram till är att teknisk analys ibland fungerar bra, 

och ibland fungerar sämre. Att den effektiva marknaden tenderar att vara ett mer 

dynamiskt begrepp och att marknaden är mer eller mindre effektiv vid olika tidpunkter 

öppnar upp för användningen av teknisk analys. De resultat som går att utläsa från den 

multinomiala logistiska regressionen indikerar på en handelspolicy implikation, då 

förändring i avkastning är statistiskt signifikant vid val av metod. Resultaten visar att en 

investerare som tror på en uppåtgående trend bör använda en passiv buy and hold 

strategi. Däremot om investeraren har en framtidstro om negativ avkastning bör 

investeraren välja teknisk analys och en aktiv investeringsstrategi i form av glidande 

medelvärde eller Relative Strength Index. 
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1. Inledning 

”Aktiemarknaden står inför en avgrund”, det skriver Dagens Industri den 30 juni 2010. 

Tre månader senare är rubriken: ”Teknisk analys: Stark börs har mer att ge”, och innan 

årets slut kommer det mer artiklar som: ”Teknisk analys: Trenden fortsätter 2011”, där 

det hänvisas till att aktiemarknaden kommer att fortsätta upp. Frågan är när nästa kris 

eller stora rekyl kommer? Hur ska en investerare veta när det är köpläge på 

aktiemarknaden och när det är bättre att placera sitt kapital på obligationsmarknaden 

eller på ett bankkonto. Går det att med hjälp av teknisk analys att förutspå uppgångar 

och nedgångar? Är det möjligt att med hjälp av olika analysverktyg och metoder 

maximera avkastningen genom att köpa och sälja vid ”rätt” tillfälle oftare? Vilken 

metod är bäst på längre sikt? Vid vilket marknadsklimat bör en metod tillämpas? En 

vanlig metod när det kommer till aktiehandel är den så kallade buy and hold strategin 

(B&H), vilket innebär att investeringen sker långsiktigt. Investeraren väljer då en passiv 

strategi till skillnad från det tekniska analysperspektivet, då investeraren agerar utefter 

en aktiv placeringsstrategi. 

 

En av 1900-talets större författare och samhällskritiker Oscar Wilde sa att "det enda vi 

lär av historien är att den upprepar sig”. Att ”historien upprepar sig”, ett klassiskt 

ordspråk som brukas ständigt i det vardagliga livet. Ordspråket beskriver vad teknisk 

analys handlar om, att genom historiskt data kunna analysera och förutsäga framtiden. 

Att genom en objektiv bedömning försöka förutspå mönster för att köpa eller sälja en 

aktie vid rätt tidpunkt.  

 

1.1 Problembakgrund 

Värdepappershandel i alla dess olika slag har blivit mer och mer vanligt i Sverige. 

Investeringsalternativen är många och dess komplexitet och risknivå skiljer sig markant, 

allt från fonder och ränteplaceringar till aktieindexobligationer, certifikat och derivat. 

Sedan pensionssystemet gjordes om i slutet av 90-talet så har nästintill alla svenskar 

obligatoriskt börjat med placeringar. Det är i dagsläget större chans att en person i 

Sverige äger värdepapper än att samma person har ett arbete. Dock är det inte bara i 

pensionssystemet som våra placeringar återfinns, utan idag har drygt sju miljoner 

svenskar investerat i aktier eller andra värdepapper. Varför blir det då mer och mer 

vanligt med olika typer av värdepapper och då framförallt aktier? Svaret på denna fråga 

är förhoppningen om bättre avkastning. Historiskt sett har det visat sig att 

aktieplaceringar jämfört med obligationer och andra ränteplaceringar gett den högsta 

avkastningen. Denna högre avkastning kommer dock inte utan risker. Priset på 

värdepapper och då framförallt aktier rör sig ständigt och den förväntade avkastningen 

blir inte alltid som planerat. Detta kan leda till både positiv som negativ avkastning, och 

där risknivån på det underliggande värdepappret avgör hur stora dessa avkastningar blir. 

(Oxenstierna, 2006, s. 1-10) 

 

När en investerare väljer att köpa eller att sälja ett värdepapper så fattas ett beslut, vad 

grundas detta beslut på? Vilken strategi har investeraren? Vilka förväntningar finns 

bakom beslutet? Har investeraren gjort någon typ av analys av företaget innan denne 

lägger sin order, eller har investeraren handlat på rykten och vad som ”går bra” just nu? 

 

De analysmetoder som förekommer mest i värdering av aktier är fundamental analys 

samt teknisk analys. Den fundamentala analysen bygger på att investeraren använder sig 

av tidigare vinster för företaget, prognoser över hur de framtida vinsterna för företaget 

och dess utdelningar kommer se ut.  Teknisk analys bygger på att investeraren försöker 
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förutspå mönster och trender i priser för värdepapper. Detta med hjälp av att se hur 

aktien rört sig historiskt och försöka utvinna mönster för att handla aktien när det är som 

mest lämpligt. Denna analysmetod innebär att det går att göra affärer på 

kapitalmarknaden även på de företag som går dåligt. Teknisk analys är en samlingsterm 

för en mängd olika analysmetoder. De olika analysmetoderna använder sig av historisk 

data, främst historiska priser för aktien samt hur de historiska handelsvolymerna sett ut. 

Investeraren försöker att med hjälp av denna data förutspå mönster och trender på olika 

värdepapper. Detta för att köpa aktien för så lågt pris som möjligt och att sälja 

densamma för så högt pris som möjligt. (Bodie et al, 2010, s. 350) Antalet olika metoder 

och verktyg är många, dessa kan delas upp i tre huvudsakliga kategorier; trendverktyg, 

momentumindikatorer samt volymindikatorer. (Subramanian, 2010, s.46) Denna studie 

kommer att fokusera på trendverktyget glidande medelvärden (moving average, MA) 

och momentumindikatorn Relative Strength Index (RSI). Glidande medelvärde är en 

metod där investeraren med hjälp av ett medelvärde som ”glider” jämnar ut en volatil 

prisserie för att finna trender. Relative Strength Index är en metod där investeraren 

räknar ut ett värde, RSI, för att avgöra om aktien är relativt ”överköpt” eller ”översåld”. 

 

En viktig förutsättning som lägger grunden för den tekniska analysens existens, är det 

antagandet att marknaden inte är perfekt, helt enkelt inte fullständigt effektiv. Den 

effektiva marknadshypotesen (EMH) beskriver Fama (1970) genom att oavsett tidpunkt 

ska priset på en tillgång alltid spegla all tillgänglig information, och att samtliga 

investerare har samma möjligheter till att köp eller sälja en tillgång till samma pris, det 

vill säga marknaden är fullständigt effektiv. Den effektiva marknadshypotesen kommer 

därigenom utföra en vital del i denna studie eftersom det uppstår en tydlig konflikt 

mellan EMH och den tekniska analysen. Detta beror på att den tekniska analysen utgår 

från historik, mönster och marknadsimperfektioner som strävar emot vad den effektiva 

marknadshypotesen står för. (Bain & Howells, 2008, s. 367)  

 

Den här uppsatsen fokuserar på teknisk analys och hur väl investeringsstrategierna 

fungerar under olika marknadsklimat på den svenska aktiemarknaden. Det har blivit mer 

och mer vanligt med automatiserad handel på världens börser, så kallade 

handelsrobotar, enligt Dagens Industri så sköter den automatiserade handeln 38 % av 

den totala handeln på de europeiska börserna. Handelsrobotar kan göra betydligt 

snabbare uträkningar och sannolikhetsbedömningar än vad en människa kan klara av, 

varav anledningen till deras uppkomst. Dessa datorer är programmerade att efter ett 

visst beteende, att med hjälp av olika typer av sannolikhetsuträkningar, bedömningar 

efter olika mönster köpa och sälja värdepapper. Det vill säga, datorbaserad trading 

bygger till stor del på teknisk analys. På grund av modern teknik som datorer och 

effektivisering av handel rör sig information betydligt fortare idag än vad den gjorde för 

20 år sedan. Detta är en av många bidragande orsaker till att kapitalmarknaden har blivit 

mer volatil det senare årtiondet enligt analytikerna. Volatilitet är ett begrepp för 

priskänslighet och beskriver hur mycket till exempel en aktie eller ett index i genomsnitt 

rör sig upp och ned. (Bodie et al, 2009, s. 433) 

 

 

   



3 

 

 
 

Figur 1. OMX Stockholmsbörsen 30 index. 

 

Den övre delen av Figur 1 visar tidsperioden 1990-2000 och den undre delen visar 

tidsperioden 2001-2010. Figuren visar Stockholmsbörsens OMX 30 indexutveckling 

och att marknaderna har blivit mer priskänsliga samt att rörelserna är allt större än 

tidigare. Graferna visar tydligt och bekräftar analytikernas argumentation om en mer 

volatil marknad. Under större delen av 1990-talet är index uppgående och ökar kraftigt 

på grund av ”IT-bubblan” mot slutet av 1990-talet. Under 2000-talet syns två större 

nedgångar, den första är ”IT-bubblan” som spricker och den andra är ”finanskrisen”. 

Dock är det inte bara dessa nedgångar som skiljer graferna åt, utan 2000-talets graf visar 

en betydligt ryckigare och mer volatil marknad än 1990-talets. Att information rör sig 

snabbare samt att dator tradingen står för stor volym är några av många anledningar som 

har bidragit till att volatiliteten på börserna ökat. Är det då möjligt att med hjälp av 

teknisk analys träffa rätt på dessa upp och nedgångar och generera en högre avkastning 

än med en passiv buy and hold strategi? 

 

1.2 Problemformulering 

Genererar de tekniska analysmetoderna glidande medelvärde eller Relative Strength 

Index en högre avkastning gentemot buy and hold strategin? 

 

Vid vilket marknadsklimat fungerar investeringsmetoderna buy and hold, glidande 

medelvärde eller Relative Strength Index som bäst?  

 

Påverkas val av investeringsmetod beroende på om aktien tillhör Large Cap, Mid Cap 

eller Small Cap? 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om en aktiv investeringsstrategi genererar en 

högre avkastning än en passiv investeringsstrategi på Stockholmsbörsen OMX. Studien 

har även som avsikt att undersöka om det finns någon systematik i när teknisk analys 

fungerar som bäst. Detta vill författarna testa genom att studera om olika 

marknadsförhållanden påverkar investeringsstrategiernas resultat, samt om ett företags 

börsvärde har någon påverkan. 
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1.4 Målgrupp 

Denna uppsats huvudsakliga målgrupp är personer med intresse för kapitalmarknaden i 

allmänhet. Det största intresset väcks förmodligen hos personer som är mer intresserade 

av aktiers utveckling genom att använda tekniska analysmetoder. Samtidigt tror 

författarna att denna studie även kan intressera personer professionellt verksamma inom 

finansbranschen. 

 

Vad gör då denna studie unik? Författarna har under förarbetet för denna studie och 

under arbetets gång sett en mängd olika undersökningar om hur väl teknisk analys 

fungerar och vilken avkastning som är möjlig att få med hjälp av teknisk analys. 

Författarna har dock aldrig stött på studier som försöker förklara när teknisk analys 

fungerar som bäst. Viktiga frågor som måste ställas är vid vilket marknadsklimat ska en 

investerare använda teknisk analys och vid vilka tillfällen ska en investerare använda en 

buy and hold strategi. Detta gör denna studie unik. Utöver detta så har författarna som 

avsikt att studera hur väl teknisk analys fungerar på de mindre listorna på OMX 

Stockholm vars börsvärde är lägre, det vill säga på Mid Cap och Small Cap. Studier av 

Marshall från 2009 påpekar att teknisk analys fungerar som bäst på de listor som är 

mindre likvida och vars aktier har ett lägre börsvärde, vilket författarna har som avsikt 

att undersöka. 

 

1.5 Litteratur och tidigare forskning 

Litteratur rörande teorier om den effektiva marknadshypotesen och teknisk analys i 

allmänhet är så pass välkända att det underlättar för studien att genomföras eftersom 

materialet är lättillgängligt. Författarna har använt tryckta akademiska källor, 

elektroniska databaser, vetenskapliga artiklar, Internet samt tidningsartiklar. 

 

Tidigare forskning och uppsatser liknande författarnas har stötts på under uppsatsens 

gång. Många väljer att studera index eller en viss aktielista, samt studera eller utvärdera 

hur väl en metod fungerar. Att det fanns tidigare studier inom ämnet underlättade när 

författarna försökte omringa ett ämne och skapa en problemfrågeställning. Att 

författarna under uppsatsens gång inte stött på ett liknande syfte, har sporrat författarna 

att uppnå ett resultat. 

 

1.6 Avgränsningar 

Teknisk analys är ett vitt begrepp som ofta figurerar i aktiehandelsammanhang. 

Analysverktygen och metoderna för att hitta köp och säljsignaler är många, allt från 

relativt enkla till mer komplicerade och omfattande. Författarna kommer avgränsa 

studien till de två större metoderna inom modern teknisk analys; glidande medelvärde 

och Relative Strength Index. Anledningen till valet grundas främst på att dessa metoder 

behandlas frekvent i vetenskaplig litteratur och skiljer sig i dess natur, vilket underlättar 

insamling av aktiedata och praktisk metod.  

 

Författarnas syfte är att genom teknisk analys undersöka aktiers utveckling på 

Stockholmsbörsens tre huvudlistor; Large Cap, Mid Cap samt Small Cap. Tidigare 

studier har gjorts inom ämnet och de flesta med enbart fokus på Large Cap, vilket 

författarna anser lämnar ute en betydande del. Den del som då inte behandlas är 

likviditetsproblemet som existerar på de mindre listorna där aktier inte handlas lika 

frekvent som på de större. Därför väljer författarna att studera tio aktier på de tre 

respektive listorna. Aktiedataperioden sträcker sig från 2001-01-01 till 2010-12-31, en 
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tioårsperiod som omfattar både upp och nedgångsfaser. Vidare motivering av 

dataperioden finns i metodkapitlet. All handel antas ske utan transaktionskostnader. 

 

1.7 Disposition 

Det är meningen att läsaren ska kunna förstå uppsatsen enbart genom att läsa den från 

första sidan till sista, utan att vara beroende av data från alla appendix. Dock kommer 

samtliga appendix att redovisa och förtydliga de data författarna har använt sig av. 

Uppsatsen är indelad enligt följande: 

 

 I kapitel två beskrivs den vetenskapliga metod författarna använt. Vilken erfarenhet 

författarparet besitter och vilket angreppssätt samt kunskapssyn de väljer. Vidare 

beskrivs den forskningsstrategi som tillämpas och hur studiens perspektiv ser ut.  

 

 Kapitel tre redogör för den teoretiska referensram som tillämpas. Det inleds med den 

effektiva marknadshypotesen, random walk hypotesen samt teori om behavioral 

finance. Därefter beskrivs fundamental analys och buy and hold strategin, efter det 

följer en redogörelse av teknisk analys samt de två huvudsakliga analysverktyg 

uppsatsen innehåller. Detta följs upp med en redogörelse för den kritik som finns riktad 

mot teknisk analys och därefter avslutas kapitlet med en sammanfattning av tidigare 

studier som genomförts inom ämnet.  

 

 I Kapitel fyra redogörs det praktiska tillvägagångssättet rörande, studiens 

genomförande, vad undersökningsobjektet är, samt vilken handelsstrategi som 

tillämpats. Detta kapitel ska återkoppla till de grundläggande problemformuleringarna 

från kapitel ett och visa hur författarna praktiskt går tillväga för att besvara 

frågeställningarna. 

 

 Det femte kapitlet redovisar resultatet från studien.  

 

 I kapitel sex analyserar resultatet från studien. Här ställs studiens syfte och 

problemformuleringarna till svars, hur marknadsklimatet påverkar val av metod, om det 

finns en skillnad i avkastningen mellan de olika investeringsstrategierna samt om 

aktielistornas storlek har betydelse.  

 

 Det sista och avslutande sjunde kapitlet innehåller en diskussion med slutsatser från 

uppsatsen, studiens tillförlitlighet samt förslag på vidare forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 

”Det tänkande och de principer som ligger till grund för sättet att arbeta”. Så beskriver 

Bjereld et al (2009, s. 108) metodologi. I huvudsak fungerar metodologin som en 

brygga mellan vetenskapsteori och de konkreta metodikerna. Metodologin ska ringa in 

de vetenskapsteoretiska kriterierna och precisera vilka konkreta metoder som kommer 

att användas i studien. 

 

”Teorin hjälper oss att precisera vad vi egentligen menar med den generella 

problemformuleringen. Metodologin står för formen i preciseringen. Givet att vi 

preciserat vad vi egentligen menar med den generella problemformuleringen, hur skall 

vi bäst gå till väga i det konkreta forskningsarbetet?” (Bjereld el al, 2009, s. 108) 

 

En vetenskaplig metod sätter grunden för varje studie, i detta kapitel kommer den 

teoretiska metod som författarna använt redogöras. Först kommer en beskrivning av 

författarnas förförståelse, deras erfarenheter och kunskap. Därefter beskrivs 

angreppssättet samt kunskapssynen, och slutligen sammanfattas det hela i metodvalet. 

 

2.1 Förförståelse 

Berglund, N. Johan, 26 år, född och uppväxt i Härnösand. Har föräldrar med akademisk 

bakgrund och en storasyster med en masterexamen i nationalekonomi som i dagsläget 

arbetar för handelsbanken i Moskva som riskhanterare. Detta är starkt bidragande 

orsaker till hans intresse för aktiehandel och kapitalmarknaden. Under Berglunds 

studietid har han jobbat extra på Handelsbanken i Härnösand. Berglund har genom 

noggrann planering kunnat läsa de flesta av Umeå Universitets kurser inom ämnet 

finansiering och siktar på en civilekonomexamen till våren 2011. Förutom studier vid 

Umeå Universitet har Berglund en utbytestermin i Australien där han studerade 

finansiering vid University of Western Sydney. 

 

Jonsson, J. M. Christopher, 23 år, är född och uppväxt i Umeå. Föräldrarna har ingen 

akademisk bakgrund. Jonsson själv har läst en fyra årig utbildning vid Umeå School of 

Business varav en termin vid University of Western Sydney tillsammans med 

författarpartnern Berglund. Intresset till aktiehandel och kapitalmarknaden har främst 

växt fram via egen handel. Under Jonssons studietid har han jobbat extra på 

Handelsbanken i Umeå, dessutom genomförde Jonsson en praktik på Handelsbanken 

våren 2010. Jonsson har valt att inrikta sina studier mot finansiering, men har under 

studietiden även läst ämnena nationalekonomi, statistik och juridik.  

 

Med detta sagt vill författarna poängtera att deras förförståelse inte har någon inverkan 

på resultatet. 

 

2.2 Angreppssätt 

Det finns två huvudsakliga angreppssätt inom vetenskapen, dessa är det induktiva och 

det deduktiva angreppssättet. Det induktiva angreppssättet innebär enkelt uttryckt att 

forskaren går från empiri till teori, det vill säga forskaren testar en empirisk verklighet, 

ett fenomen eller ett objekt för att sedan skapa en teori. Detta innebär att slutmålet är 

teorigenerering istället för att testa en teori. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55-58) 

Induktion är den metod som används först i forskningssammanhang, ”det aktiva 

skapandet av en ny försöksstruktur kommer först, sedan kan man utsätta den för 

eliminerande tester” (Popper, 1997, s. 92). Motsatsen till det induktiva angreppssättet är 
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det deduktiva angreppssättet. I det deduktiva angreppssättet utgår forskaren från teori 

för att sedan testa om den teori forskaren studerar stämmer överens med verkligheten. 

Enligt Popper (1997, s. 32) finns det huvudsakligen två argument som talar för hur 

korrekt en teori är, den kan förklara mer och den kan vara testad vid fler tillfällen. 

Testas en teori eller en hypotes och den visar sig vara falsk så kan den förkastas, skulle 

teorin som testas visa sig vara sann kan den accepteras tills en bättre teori skapats. 

Popper (1997, s. 30) menar att en sanning aldrig är slutgiltig, och att kunskap ständigt 

förändras varav nya tester ständigt måste genomföras.  

 

 

 
 

Figur 2. Den deduktiva processen. (Bryman & Bell, 2005, s. 23) 

 

I denna studie har författarna valt ett deduktivt angreppssätt. Det vill säga att författarna 

kommer att med hjälp av litteratur och tidigare studier bygga upp en teoretisk 

referensram om hur fenomenet teknisk analys fungerar för att sedan applicera teorin i 

verkligheten. 

 

2.3 Kunskapssyn 

Med begreppet kunskapssyn beskrivs på vilket sätt forskaren uppfattar en verklighet, 

och hur denne forskare studerar samma verklighet; forskarens verklighetsuppfattning 

och vetbarhetsuppfattning. För att förtydliga så syftar verklighetsuppfattningen till om 

det finns någon faktisk eller objektiv verklighet, vilken är möjlig att studera. 

Vetbarhetsuppfattningen beskrivs med att empiriska studier skall kunna upprepas med 

samma resultat igen, det vill säga att en studie skall vara av hög reliabilitet. (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 10)  

 

För att lösa problemformuleringarna som författarna står inför, finns det två olika teorier 

inom vetenskaplig kunskapsteori; den positivistiska och den hermeneutiska 

kunskapssynen. 

 

Positivismens grunder kommer från den franske filosofen Auguste Comte, då kallades 

det positiv filosofi där positiv stod för något exakt, verkligt och säkert. Denna 

kunskapssyn härstammar från ett naturvetenskapligt objektivt forskningsideal (Bryman 

& Bell, 2005, s. 26-27), där huvudteserna fokuserar på vad som går att observera och de 

fakta som insamlats, att fakta och värderingar inte blandats samman. Den vetenskapliga 

kunskapsgenereringen innebär inom positivismens ramar att forskare försöker hitta allt 
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bättre teorier om hur verkligheten fungerar för att i samma stund skapa bättre 

möjligheter att förutspå framtiden. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 38) ”Är en teori sann 

kan den användas tills en bättre är funnen är den inte sann kan den förkastas”. (Popper, 

1997, s. 30) 

 

Figur 3 visar forskningscykeln enligt den positivistiska grundsynen. Teorier och 

hypoteser testas till att slutligen verifieras eller falsifieras. Popper (1997) menar att 

teorierna måste testas på strängast möjliga sätt. Utgångspunkten i prövningen är att 

förkasta teorin till varje pris. För om teorin inte förkastas, trots alla försök att göra det, 

kan den accepteras. Vidare förklarar Popper att det ska vara svårt för en teori att 

överleva och hänvisar till Charles Darwins naturliga urvalsprocess ”the survival of the 

fittest”, att de bäst anpassade överlever. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Forskningscykeln enligt den positivistiska grundsynen. (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 41 ) 

 

Hermeneutiken är motsatsen till positivismen och där huvudsyftet istället för att 

observera och iaktta, är att tyda, tolka och förstå. Denna kunskapssyn härstammar från 

ett humanistiskt tolkande perspektiv, där huvudteserna är att fokusera på de sociala 

problemen istället för de fysiska. (Bryman & Bell, 2005, s. 26-27) Känslor är ett 

exempel på kunskaper som är svåra att uppnå med förnuftet, och de individuella 

erfarenheterna är i många fall nödvändiga för att uppnå vetenskaplig kunskap. Den 

subjektiva metoden kan genom att den är kausal, verka mer vetenskaplig än den 

objektiva, som utgår ifrån verkan istället för orsaken. (Popper, 1997, s. 70) Problemet 

med det subjektiva forskningsidealet är att undersökningsobjektets känslor, erfarenheter 

och tolkningar kan förändras under tiden, vilket ger studien lägre reliabilitet än vad som 

är möjligt att uppnå med en objektiv positivistisk studie. Författarnas studie är starkt 

kopplat till en objektiv positivistisk forskningsideal, där undersökningen handlar om att 

mäta och analysera utvald kurshistorik på aktiemarknaden. 

 

2.4 Metodval 

Vid ett genomförande av en studie delas metoden för datainsamlingen in i två 

kategorier. Det är kvantitativ och kvalitativ data. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 41) 

Skillnaden är att den kvantitativa metoden grundar sina slutsatser på data som kan 

kvantifieras för att därigenom hitta förklaringar och samband mellan olika inträffanden. 

Vanliga problemformuleringar att besvara genom en kvantitativ studie är exempelvis 

”hur mycket” eller ”hur många”. Resultatet från en kvantitativ studie analyseras genom 

 

 

 Modellvärden      Teorier        Deduktion   Förutsägelser 

(teori) 
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statistiska metoder. Urvalet av data är ofta representativt vilket möjliggör 

generaliseringar. Vidare bygger den kvantitativa metoden på olika typer av mätningar 

samt återskapande av tidigare studier. (Bjereld et al, 2009, s. 54)  

 

Den kvalitativa metoden baserar slutsatserna till skillnad från den kvantitativa på data 

som ej är kvantifierbara eller åtminstone svårkvantifierbara. (Lundahl & Skärvad, 1999, 

s. 41) Exempel på kvalitativa undersökningsmetoder är djupintervjuer, deltagande 

observation, fältstudier, fokus grupper och allt annat så kallat mjukt data. De centrala i 

den kvalitativa studien är att undersöka vilka egenskaper en företeelse har och dessa 

egenskaper ska hjälpa forskaren att förstå företeelsen. (Bjereld et al 2009, s. 55) Det är 

dock viktigt att klargöra att båda metoderna innehåller varandra. Den kvantitativa 

metoden domineras av kvantitativt data, men innehåller i många fall kvalitativt data.  

Tillika innehåller den kvalitativa metoden mest kvalitativt data, dock förekommer även 

kvantitativt data. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42) Författarna kommer att använda en 

kvantitativ datainsamlingsmetod för denna studie eftersom undersökningen baseras på 

historiska aktiekurser.  

 

2.5 Sammanfattning av vetenskapliga metoder 

Avslutningsvis visas en sammanfattning i Figur 4 hur de vetenskapsteoretiska 

utgångspunkterna hänger samman med kunskapsteori, metodteori samt praktisk 

metodlära. Kunskapsteori, läran om kunskap, är som tidigare nämnt i grunden indelad i 

två vetenskapsteoretiska kategorier; positivism och hermeneutik. Vidare är dessa två 

kategorier utgångspunkter för kvalitativ samt kvantitativ metodteori. Figur 4 visar hur 

vetenskapsteorin och metodteorierna kopplas samman, och ger slutligen en konkret bild 

hur en studie ska gå till. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 40-41) 

 

 
 

 

Figur 4. Sambandet mellan kunskapsteori, vetenskapsteori, metodteori och 

metodlära. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 41) 

 

Som tidigare nämnts kommer författarna för denna studie att använda en positivistisk 

vetenskapsteori och därigenom en kvantitativ metodteori. Valet grundas på att 

undersökningen kommer baseras på historiska aktiekurser som senare kommer 

analyseras genom statistiska metoder. 
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3. Teoretisk referensram 

I teoridelen presenteras de teorier som lägger grunden för studien. Författarna börjar 

med att utförligt redogöra för den effektiva marknadshypotesen och random walk 

hypotesen, fundamental analys, och fortsätter därefter beskriva teknisk analys i sin 

helhet. En investerare kan använda en rad olika tekniska analysverktyg, där författarna 

har valt att fokusera på glidande medelvärden och Relative Strength Index. Utöver detta 

innehåller kapitlet en kort redogörelse av andra typer av tekniska analysverktyg, samt en 

sammanfattning av tidigare studier inom ämnet. Teknisk analys är ofta ifrågasatt och har 

kritiserats för att metoderna saknar vetenskaplig grund, vilket kommer att beskrivas i 

slutet av kapitlet.  

 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en av de viktigaste och mest 

genomgripande hypoteserna inom finansiell ekonomi, samtidigt som hypotesen är en 

utav de mest kontroversiella. (Ogden et al, 2003, s. 271) Eugene Fama (1970, s. 383) 

räknas som upphovsman till hypotesen där han beskriver den enligt följande:  

 

“In general terms, the ideal is a market in which prices provide accurate signals for 

resource allocation: that is, a market in which firms can make production-investment 

decisions, and investors can choose among the securities that represent ownership of 

firms' activities under the assumption that security prices at any time "fully reflect" all 

available information.”   

 

Famas generella budskap är att marknaden är effektiv när en tillgångs marknadspris 

reflekterar det rationella värdet, tillgången är helt enkelt rätt prissatt. För att detta ska 

vara möjligt måste all information av värde vara tillgänglig. Rationella investerare 

använder all tillgänglig information för att bestämma tillgångens framtida förväntade 

kassaflöden, risk för dessa kassaflöden och den nödvändiga diskonteringsräntan för 

tillgångens förväntade kassaflöden. (Ogden et al, 2003, s. 271)  

 

Detta kan förklaras närmare genom att betrakta hur en aktie värderas. Aktievärdering 

kan göras genom en rad olika metoder. Värdet beror på företagets framtida diskonterade 

kassaflöden, möjligheter att generera vinst och ge utdelning till aktieägarna. Den totala 

avkastningen av en tillgång kan uttryckas enligt följande: 

 
 

Där  är avkastningen,  är utdelningen under den kommande perioden,  är 

marknadspriset på tillgången idag och  är förändringen i priset i slutet av perioden 

jämfört med priset i början av perioden. 

 

Detta innebär att uttrycket kan skrivas om eftersom  endast är förändringen i pris. 

Priset i nästa period ( ) dividerat med priset vid början av perioden ( ). 

 

 +  

 

Anta att den kommande utdelningen ( ) är känd, och att den förväntade 

avkastningen( ) är osäker i början av perioden eftersom det framtida priset ( ) är 

okänt.  är okänt, dock kan marknaden forma förväntningar på det framtida priset ( ): 
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 +  

Eftersom den effektiva marknadshypotesen hävdar att investerare använder all 

tillgänglig information till att bilda förväntningar om framtida händelser, så betyder det 

att  är en optimal prognos av . Om  används som en prognos av  innebär det att  

också prognostiseras, detta medför att  måste vara en optimal prognos av . 

Sammanfattningsvis: 

 

=  och =  

 

Där op upphöjt står för optimal prognos. (Bain & Howells, 2008, s. 573) 

 

Den effektiva marknadshypotesen som Fama beskrev 1970 i sin artikel ”Efficient 

Capital Markets” är dels en tillämpning och utgår från vad Muth beskrev 1961. Muth 

gör ett grundläggande antagande inom ekonomin i sin artikel ”Theory of rational 

expectations”, att alla investerare är riskaversiva och rationella värdemaximerare. Detta 

antagande är något som lägger grunden för den effektiva marknadshypotesen. 

 

Anta att en tillgång inte är i jämvikt och att prognosen överstiger det optimala:  

 

  

 

Detta medför att informerade investerare kommer att vilja köpa tillgången på grund av 

den onormala högre avkastningen. Genom ökad handel av tillgången kommer priset på 

den att stiga, samtidigt kommer prognosen på tillgången att sjunka tills den är tillbaka i 

jämvikt och den ger en normal avkastning. Kan sammanfattas enligt följande: 

 

  detta medför att  

 

Ekvivalent resonemang gäller för  . (Bain & Howells, 2008, s. 574) 

 

Eftersom samtliga investerare har tillgång till samma information, menar hypotesen att 

det inte är möjligt att konsekvent slå marknaden genom att ta del av information som 

redan är tillgänglig. (Fama, 1970)   

 

3.1.1 Marknadshypotesens tre effektivitetsgrader 

Fama (1970) har operationellt delat in hypotesen i tre effektivitetsgrader; svag, halvstark 

och stark. Den första graden, svagt effektiv, besvarar den grundläggande frågan; hur bra 

kan historiska priser och avkastning förutsäga framtida avkastning? Det innebär att 

samtlig information om tillgångens prishistorik är tillgänglig. (Fama, 1991, s. 1576) 

Tillgångens pris speglar redan all tillgänglig information som kan förvärvas. Denna 

version av hypotesen menar att studerande av historiska trender inte kommer säga 

någonting om framtida prisrörelser eftersom all värdefull information i dessa trender 

redan har utnyttjats. Priset har redan rört sig. Det den svaga formen av 

marknadshypotesen implicerar, är att om information tidigare har förmedlat pålitliga 

signaler, skulle alla investerare redan lärt sig att utnyttja dessa signaler. Detta betyder att 

till slut förlorar signalerna sitt värde eftersom de blir allmänt kända. Konsekvensen är 

att det inte är möjligt att generera systematisk överavkastning genom teknisk analys. Till 

exempel kommer en köpsignal resultera i att priset omedelbart går upp. (Bodie et al, 

2009, s. 348) 
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Den andra graden, halvstarkt effektiv, besvarar frågan på hur snabbt en tillgångs pris 

återspeglar ett offentligt meddelande. (Fama, 1991, s. 1576) Om marknaden är 

halvstarkt effektiv innebär det att all tillgänglig information är inkluderad i tillgångens 

pris. Det är information som historiska priser, samt all offentlig information som till 

exempel fundamental data på företagets produktlinje, kvalité på företagets ledning, 

balansräkning, innehav av patent, vinst prognoser och redovisningsprinciper. (Bodie et 

al, 2009, s. 348) 

 

Den tredje graden, starkt effektiv, besvarar frågan om någon av investerarna har insider 

information som inte reflekteras i en tillgångs pris. (Fama, 1991, s. 1576) Starkt effektiv 

innebär att all information reflekteras i tillgångens pris, även information som endast är 

tillgänglig för företagets personal, så kallade insiders. Denna version av hypotesen är 

ganska extrem, eftersom den säger att information som endast är tillgänglig för 

företagets ledning redan är inkluderad i tillgångens pris. I allmänhet är insiderhandel 

illegalt, dock är det ofta svårt att definiera insiderhandel och vad som räknas som 

regelbrytande. (Bodie et al, 2009, s. 348) 

 

Skillnaderna mellan de olika effektivitetsgraderna är viktiga eftersom de påverkar 

handlingsstrategier och finansiella marknader på olika sätt. Sammanfattningsvis säger 

alla marknadshypotesens grader rent teoretiskt att det inte går att uppnå överavkastning 

genom teknisk analys. (Bain & Howells, 2008, s. 574)  

 

En viktig förutsättning för en effektiv marknad är att investerare tar del av information 

och analyser, och agerar därefter. Antalet analytiker skiljs åt beroende på vilken lista 

aktien tillhör, vilket innebär att en aktie med ett lägre börsvärde analyseras av färre 

aktörer. Detta betyder att investerare har färre analyser att agera efter, vilket innebär att 

marknaden är mindre effektiv. Dock visar ett flertal studier att den effektiva 

marknadshypotesen inte är ett absolut begrepp. Aktiepriser följer inte en helt 

slumpmässig utveckling där all information reflekteras i priset. Den effektiva 

marknadshypotesen är inte en statisk definition, utan på grund av anomalier som höga 

handelsvolymer, hög volatilitet samt intensiv handel (day-trading) gör att marknadens 

effektivitet varierar över tiden. Detta innebär att marknaden inte alltid agerar 

fullständigt effektivt, vilket i sin tur skapar köp och säljsignaler och därigenom 

möjliggör för investerare att tillämpa teknisk analys. (Lawrence et al, 2007) 

 

3.1.2 Random walk hypotesen 

Om den effektiva marknadshypotesen är sann, följer prisförändringarna en helt 

slumpmässig utveckling, en så kallad random walk. Det betyder att den framtida 

utvecklingen inte går att förutse baserat på tidigare beteende. När termen tillämpas på 

kapitalmarknaden betyder det att kortsiktiga prisförändringar inte går att förutsäga. 

Investerares rådgivningstjänster, resultatprognoser och komplicerade diagrammönster är 

värdelösa. (Burton, 2007, s. 24) I finansbranschen är hypotesen random walk en 

oanständighet som sällan används och istället kritiseras. Många experter menar att om 

hypotesen skulle tolkas extremt så skulle teoretiskt sett en apa med ögonbindel som 

kastar pil på ett urval av aktier uppnå lika bra resultat som professionella investerare. 

Däremot används begreppet flitigt i den akademiska världen och Burton (2007) menar 

att akademiker ska vara sökare av kunskap och inte ekonomisk belöning. 
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Fama (1965) skriver i sin artikel random walk in stock market prices att större börslistor 

är bra exempel på marknadseffektivitet och där random walk tillämpas bäst. Vidare 

skriver Fama att i en väl fungerande marknad leder konkurrens mellan de många 

intelligenta deltagarna till en situation där priset till slut är det sanna. Den österrikiske 

ekonomen Oskar Morgenstern hävdade att varje investerare alltid borde följa det 

latinska ordspråket:  

 

”Res tantum valet quantum vendi potest.” Vilket betyder att en tillgång endast är värt 

vad någon annan är beredd att betala för det. 

 

3.1.3 Tester av den effektiva marknadshypotesen  

Den svagaste graden av den effektiva marknadshypotesen är att historiska priser inte 

säger någonting om framtida priser. Detta innebär att det inte får finnas någon så kallad 

seriell korrelation mellan priser i olika tidsperioder. Seriell korrelation betyder att 

värden som kommer efter varandra är beroende av varandra och hör ihop. Att dagens 

pris på tillgången är bestämt av gårdagens, ett återkommande mönster. Som tidigare 

nämnt förnekas detta av den effektiva marknadshypotesen eftersom information som var 

tillgänglig i gårdagens pris har redan utnyttjats till att bestämma dagens pris. Seriell 

korrelation testas med en så kallad autoregressiv modell. För att förtydliga detta visas 

alla komponenter i modellen. (Bain & Howells, 2008, s. 578)  

 

 
 

Anta att  är den beroende variabeln som visar dagens avkastning,  är interceptet,  är 

en parameter och  är slumptermen. Frågan är om är beroende av . För att den 

effektiva marknadshypotesen ska hålla måste  bli noll, eller åtminstone inte signifikant 

skilja från noll. Det vill säga dagens avkastning är inte beroende av gårdagens, den 

följer en random walk. (Bain & Howells, 2008, s. 579) 

 

Solnik (1973) genomförde en studie på den europeiska börsmarknaden där syftet var att 

se om aktiepriserna följde en random walk. 234 aktier studerades genom att undersöka 

om det fanns seriell korrelation för att sedan jämföras med tidigare studier som 

genomförs på aktier på amerikanska börser. Resultatet var att de europeiska 

aktiepriserna med några undantag följde en random walk, dock inte lika bra i jämförelse 

med de amerikanska aktierna. 

 

Den halvstarka effektivitetsgraden säger att priset på en tillgång anpassas omgående 

efter att information offentliggörs. Teoretiskt innebär det att priset anpassas konstant 

efter all information som offentliggörs oavsett storlek och betydelse. Praktiskt anpassas 

priset mer efter en specifik händelse, till exempel efter att ett företag offentliggör en 

oväntad stor vinst. Efter företagets publikation av nyheten så är det inte möjligt att göra 

vinst genom ett visst agerande. För att testa om detta påstående är sant, studeras prisets 

beteende med hänsyn till en allmän nyhet. Detta kallas händelsestudie och beskrivs 

genom en rad olika steg där avkastningen studeras i förhållande till den dag nyheten 

publiceras. Är marknaden halvstarkt effektiv kommer det mesta av den onormala 

avkastningen erhållas före eller samma dag som nyheten publiceras, och det är inte 

möjligt att göra onormal avkastning efter att nyheten publiceras. Många händelsestudier 

gjordes på 1970 och 1980-talet på amerikanska och engelska börser. Resultatet var att 

marknaderna var halvstarkt effektiva eftersom priserna anpassades väldigt snabbt när 
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nyheterna tillkännagavs, vilket inte gjorde det möjligt för investerare att erhålla högre 

avkastning än normalt. (Bain & Howells, 2008, s. 580-581) 

 

Keown och Pinkerton (1981) genomförde en studie där de undersökte hur marknaden 

reagerar på ett företags tillkännagivande av en planerad fusion, ett samgående mellan 

företag. Syftet med studien var att undersöka marknadshypotesens andra 

effektivitetsgrad. Resultatet av studien var att det var möjligt att få förhöjd avkastning 

innan och samtidigt som det offentliga tillkännagivandet, dock var det inte möjligt att få 

överavkastning efter det att nyheten offentliggjorts. Detta bekräftar den halvstarka 

effektivitetsgraden av marknadshypotesen vilket demonstreras i Figur 5 som visar hur 

avkastningen reagerar i förhållande till att nyheten tillkännagivs vid tidpunk noll. 

(Keown & Pinkerton, 1981, s. 861) 

 

 
 

Figur 5. Reaktion i förhållande till nyhet. (Keown & Pinkerton, 1981, s. 861) 

 

Är marknaden starkt effektiv är det inte ens möjligt med insiderinformation att generera 

högre avkastning än normalt. (Bain & Howells, 2008, s. 581) Dock fungerar det inte på 

det sättet, i praktiken är det möjligt att göra högre avkastning på insiderhandel, därför är 

det reglerat och begränsat. (Bodie et al, 2009, s. 366) Ett flertal studier har genomförts 

om insiderhandel är lönsamt. Jaffe (1974) var en av de första som dokumenterade en 

tendens att aktiepriset gick upp efter att insiders intensivt köpt aktien, och att aktiepriset 

gick ned efter att insiders intensiv sålt. Andra studier som genomförts bekräftar Jaffes 

teori, men hävdar också att insiderhandel har andra syften än högre avkastning. Kallunki 

et al (2009) menar att insiderhandel även sker i ett diversifieringssyfte, att skapa bredd 

och minska riskerna. Vidare skriver Kallunki et al (2009) att skatteffekter och 

beteendemässigt agerande spelar en stor roll vid insiderhandel. Ett annat perspektiv på 

studier som genomförts är om övriga investerare kan ta fördel av insiders beteende. I 

Seyhuns studie (1986) granskas noggrant de offentliga tillkännagivandena av 

insiderhandel. Resultatet var att det inte var någon fördel för vanliga investerare att följa 
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insiders. Dock kunde aktiepriset i enskilda fall fortsätta att stiga efter det tillkännagivits 

att insiders köpt. 

 

3.2 Behavioural finance 

Utgångspunkten för behavioural finance är att de finansiella teorierna som till exempel 

den tidigare nämnda effektiva marknadshypotesen ignorerar att investerare fattar egna 

beslut vilket i sin tur påverkar marknaden. Investerare har ett irrationellt beteende som 

kan delas in i två kategorier. Det första är att investerare inte alltid tolkar information 

rätt, vilket leder till att de prognostiserar fel för framtida avkastning. Det andra är att 

investerare, trots given sannolikhetsfördelning, ändå fattar ett inkonsekvent beslut. Att 

investerare beter sig till synes irrationellt påverkar inte marknaden på det sättet att den 

blir mindre effektiv. Om detta varit fallet, att ett irrationellt beteende påverkade priserna 

hade professionella investerare tagit fördel av detta och gjort arbitrage vinst, vilket hade 

lett till att priserna till slut blev tryck tillbaka i jämvikt. Arbitrage innebär att marknaden 

inte är i jämvikt och en investerare kan göra en riskfri vinst. (Bodie et al, 2009, s. 385) 

En vanlig teori inom behavioural finance är det s k ”flockbeteendet”, som innebär att 

investerare härmar och tar efter varandra. Detta beteende kan in sin tur skapa trender på 

längre sikt. (Lin et al, 2011, s. 317)     

 

“At the most general level, behavioural finance is the study of human fallibility in 

competitive markets.” (Shleifer, 2000, s. 23) 

 

Shleifer (2000) hävdar att på det mest övergripande planet är behavioural finance en 

studie av människans ofullkomlighet på marknaden. Behavioural finance menar att en 

investerare istället för att agera korrekt och rationellt, agerar mer genom kompromisser 

och blir lätt påverkad av den sociala omgivningen, det vill säga att psykologi, 

förväntningar och känslor påverkar investerares beslut. (Bain & Howells, 2008, s. 585)   

 
 

Figur 6. Marknadsreaktion. (Brealey & Myers, 2003) 

 

Figur 6 visar på vilka sätt marknaden reagerar på en nyhet. Längs x-axeln följer en 

tidslinje som visar antalet dagar tills nyheten tillkännagivs och längs y-axeln är priset på 

aktien. Vid tidpunkt noll blir nyheten offentlig, den mittersta raka linjen visar hur den 

effektiva marknaden reagerar. Den undre streckade linjen visar att marknaden 
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underreagerar och går långsamt uppåt och till slut uppnår den effektiva marknaden. Den 

övre streckade linjen visar att marknaden överreagerar och går kraftigt upp för att sedan 

avta och ansluta den effektiva marknaden. (Brealey & Myers, 2003) 

 

3.3 Buy and hold strategin samt fundamental analys  

Buy and hold strategin innebär att aktierna investeras långsiktigt, de köps och behålls 

under en längre period. Investeraren väljer då en passiv strategi till skillnad från det 

tekniska analysperspektivet, då investeraren måste ta en betydligt mer aktiv strategi. 

 

I motsvarighet till den tekniska analysen fokuserar den fundamentala analysen på att 

genom värdering av företaget kunna prognostisera utvecklingen. Analysen 

prognostiserar värdet av företaget genom en noggrann undersökning av centrala 

drivrutiner, som avkastningskrav, risktagande, tillväxt och konkurrenskraft. (Lev & 

Thiagarajan, 1993, s. 190) 

 

Penman (2010) beskriver den fundamentala analysens process. För att kunna värdera ett 

företag är det viktigt att förstå vilken typ av strategi som adderar värde till företaget. Ett 

annat viktigt element är att förstå företaget i sin helhet, som produkter, kunskapsbas, 

konkurrenter, lagstiftning för att bedriva verksamheten och ledningens kompetens. Figur 

7 visar den fundamentala 

analysen. Det första steget är 

verksamhet och strategi. Det 

andra steget är analysering av 

”hårt data” som företagets 

finansiella rapporter, försäljning, 

kassaflöde och resultat. Det 

”mjuka data” som även måste 

analyseras är kundnöjdhet, 

teknologisk utveckling och andra 

externa förändringar. Det tredje 

steget i den fundamentala 

analysen är att utveckla en 

prognos. Först bestäms hur 

avkastningen kan mätas och 

sedan vad som specifikt kommer 

att vara avkastningen. Det fjärde 

steget är att konvertera 

prognosen till en värdering. 

Operationens avkastning är 

under en längre tid, vilket 

innebär att prognosen är gjord 

över flera års avkastningar.  

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Fundamental analys. (Penman, 2010, s. 85) 
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För att analysen ska bli komplett måste de förväntade avkastningarna bli reducerade till 

en avkastning, värderingen. Eftersom de förväntade avkastningarna är i framtiden och 

investerarna vill ha dagens värde måste de förväntade avkastningarna diskonteras på 

grund av tidsvärdet. Framtida avkastningar innehåller även en viss osäkerhet, en viss 

risk. Detta innebär att värderingen måste justeras både på grund av tidsvärdet av pengar 

och för risk. Det femte och sista steget är beslutet om investering, både interna och 

externa investerare överväger en eventuell investering. Figur 7 visar en pil som 

återkopplar från investeringen i steg fem till strategin i steg ett. Återkopplingen syftar 

på om den tänkta strategin håller och investeringen genomförs eller om den måste 

revideras och förnyas. (Penman, 2010, s. 84-86) 

 

3.4 Teknisk analys 

Använder investeraren modeller eller verktyg som bygger på historisk information om 

en akties prisutveckling eller handelsvolymen, så tillämpar investeraren teknisk analys. 

(Torssell & Nilsson, 1998, s. 22) Det vill säga att investeraren studerar aktiemarknadens 

rörelser och beteende istället för de externa faktorerna som påverkar den. Grundtanken i 

teknisk analys bygger till stor del på att historien återupprepar sig, att ett beteende som 

skett historiskt kommer att ske igen, precis som Oscar Wilde uttryckte att den alltid gör. 

Investeraren analyserar kurshistoriken med hjälp av olika modeller och prognostiserar 

därigenom hur de framtida kursrörelserna kommer att se ut. (Levy, 1966, s. 83)  

 

En tillgångs pris och dess marknader styrs av utbud och efterfrågan. Utbud och 

efterfrågan i sig beror på en mängd olika faktorer, faktorer som är både rationella och 

irrationella. Dessa faktorer är allt från fundamental data så som företagsrapporter, 

vinster, utdelningar etc, till faktorer som investerarens egna värderingar, dennes humör 

eller rena gissningar. Förändringen i utbud och efterfrågan vägs konstant och 

automatiskt samman på marknaden. Förutom mindre svängningar så tenderar aktier och 

dess marknader att röra sig i trender, kortare och längre trender. Att trender förändras 

beror på att samspelet mellan säljare och köpare, utbud och efterfrågan, förändras. 

Oavsett av vilken anledning som denna förändring beror på så kommer den förr eller 

senare att synas på marknaden. (Leavy, 1966, s. 83) 

 

Om de tekniska analytikerna lyckas att gå in och ur marknaden vid ”rätt” tillfälle, så 

kommer de att få ett överlägset investeringsresultat mot en buy and hold strategi. Att en 

investerare väljer att fokusera på den tekniska analysen, innebär inte att investeraren tror 

att den fundamentala informationen och analyserna är fel, anhängarna av teknisk analys 

tror dock att priser på tillgångar och dess marknader gradvis rör sig mot det ”sanna” 

värdet, det värde som de fundamentala analytikerna prognostiserat fram. (Bodie et al, 

2009, s. 395) 

 

För att teknisk analys ska fungera bra så är en grundläggande faktor att det tar ett tag för 

marknaden att fullständigt anpassa utbud och efterfrågan, detta innebär motsatsen till 

den effektiva marknadshypotesen. (Bodie et al, 2009, s. 349) Teorin för den effektiva 

marknadshypotesen har under de senaste åren blivit utsatt för mycket kritik från allt fler 

forskningsrapporter. Forskare har funnit ett signifikant samband mellan förväntad 

avkastning och fundamentala variabler så som Price-Earnings tal,  Market To Book 

Ratio, samt ett företags storlek. Tidigare studier (Chopra et al, 1992, Fama & French, 

1986, Oterba & Summers, 1988, refererad i Brock et al, 1992, s. 1732) har visat på att 

det finns systematiska mönster på avkastningen på aktier som tyder på att den effektiva 

marknadshypotesen inte håller. Dessa anomalier är att det är ett speciellt beteende i 
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slutet av veckan, ”semestereffekten” och ”januarieffekten”. Samma rapporter har i 

samband med detta även styrkt att det med hjälp av historisk data går att prognostisera 

framtida kursrörelser. (Brock et al, 1992, s. 1732)  

 

3.4.1 Analysverktyg 

Antalet metoder, verktyg och varianter inom teknisk analys är många. I det här avsnittet 

kommer författarna först att kort diskutera de vanligaste förekommande metoderna. 

Efter att en enklare redogörelse är gjord kommer författarna gå djupare på de två 

metoderna de valt att använda i studien, glidande medelvärden och Relative Strength 

Index. 

 

Traditionell teknisk analys använder sig av subjektiva trendlinjer så som stöd och 

motståndslinjer samt olika formationer. (Torssell & Nilsson, 1998, s. 23) Den historiska 

aktiekursen ritas upp i ett diagram, i detta diagram ritar sedan investeraren så kallade 

trendlinjer för att identifiera olika sorters trender på aktiemarknaden. I en uppåtgående 

trend ritas trendlinjen från två bottnar varifrån aktiekursen sedan vänt uppåt, denna 

trendlinje som är ritad som en rak linje från de två bottnarna blir en så kallad stödlinje. I 

en nedåtgående trend ritas en rak linje från två toppar varifrån kursen vänt nedåt ifrån, 

och denna linje blir aktiens motståndslinje. När en aktiekurs bryter någon av dessa stöd 

och motståndslinjer ses detta som en indikation på att trenden håller på att förändras. 

(Torssell & Nilsson, 1998, s. 23-24) 

 

Point & Figure är en av de tidigaste metoderna inom teknisk analys som går ut på att 

fylla i ett diagram där investeraren låter ett kryss representera uppgång med ett bestämt 

antal kronor eller procent, och låter nollor på samma sätt visa nedgångar. När tidigare 

högsta eller lägsta nivåer passeras eller att trendlinjer bryts så ses detta som en köp 

alternativt säljsignal. Point & Figure modellen fick under 1980 många anhängare i 

Sverige. Metoden är enkel att använda och en av metoderna där dator inte behövs. Till 

skillnad från andra analysmetoder så betyder tidsaspekten ingenting i denna modell. 

(Torssell & Nilsson, 1998, s. 23-24) 

 

Gann – analysen har fått sitt namn av sin skapare med samma namn, som var en väldigt 

framgångsrik investerare under första halvan av 1900-talet och som än idag är en 

välrespekterad investerare på Wall Street. Hans teori var att de viktigaste prisrörelserna 

för en finansiell tillgång sker när pris och tid sammanfaller, där den viktigaste variabeln 

är tid. Analysmodellen är en rent geometrisk modell med olika nivåer och vinklar för att 

förklara aktierörelserna. En 45-gradig vinkel från en prisbotten (alternativt toppen) på 

en aktie ses som en vinkel som ses som extra viktig, detta av den anledningen att då 

anses pris och tid vara i jämvikt. (Torssell & Nilsson, 1998, s. 24) 

 

Elliotts vågteori sägs vara en av de mest komplicerade metoderna inom teknisk analys. 

Den bygger på att allt som finns rör sig i vågor, och att dessa vågor påverkar oss 

människor på olika sätt. Enligt Elliot så rör den finansiella marknaden sig i 

väldefinierade vågor. Dessa vågor är enligt teorin ”impuls” och ”rekyl” vågor. 

Impulssekvenserna skall teoretiskt röra sig i fem vågor och rekylsekvensen skall röra 

sig i tre vågor. Varje sekvensvåg i sig rör sig i sin tur av fem vågor upp och tre vågor 

ned. Längden på vågorna kan variera från flera decennier till minuter. Kan man dock 

utläsa dessa vågor och på så vis även utvinna prognoser om hur framtida kursrörelser 

skall röra sig skulle detta givetvis vara en framgångsrik metod. Det största problemet 

med Elliots vågteori är att den är extremt subjektiv, vilket innebär att även de mest 
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erfarna och trogna anhängarna till teorin kan komma fram till helt olika slutsatser. 

(Torssell & Nilsson, 1988, s. 26) 

 

Cirkelanalys är en metod som bygger på att marknaden rör sig i ett cyklist mönster och 

att olika stora cykler tillsammans avgör hur framtida utvecklingen kommer se ut. 

Cyklerna urskiljs med hjälp av olika tekniker där en bild skapas om när nästa 

kurstoppen eller kursbotten skall inträffa. (Torssell & Nilsson, 1998, s. 28) 

 

Modern teknisk analys bygger på trendmetoder såsom exempelvis glidande 

medelvärden och momentum indikatorer såsom RSI, investeraren köper när aktien blivit 

för ”billig” och säljer när den blivit för ”dyr”. (Torssell & Nilsson, 1998, s. 29) 

Författarna kommer diskutera dessa teorier mer djupgående senare. 

 

Kaosteorin bygger på att investeraren studerar det slumpmässiga, kaotiska beteendet på 

aktiemarknaden. Idén bakom teorin är att det finns en strukturerad ordning bakom 

kaoset. Investerare som är anhängare av teorin försöker så tidigt som möjligt utläsa 

vilken av följande tre faser som marknaden man studerar befinner sig i; slumpvandring, 

konsolidering eller trend. De mönster som sedan går att dra från längre tidsperioder 

skall sedan också vara anpassningsbara till kortare tidsperioder. (Torssell & Nilsson, 

1998, s. 29) 

 

3.4.2 Glidande medelvärden 
Det är ofta tydligt att tillgångars värde rör sig i trender, dessa trender kan under perioder 

vara oerhört volatila, en teknik som används inom teknisk analys för att hantera detta 

problem är med metoden glidande medelvärde. Grundidén med glidande medelvärde är 

att tidigt se när trenden för en tillgång förändras. (Brock et al, 1992, s. 1735) 

Konstruktionerna och användningen av glidande medelvärde är olika, de tre mest 

förekommande metoderna är enkelt, viktat och exponentiellt glidande medelvärde. 

(Pring, 2002, s. 154) 

 

Enkelt glidande medelvärde 

Är med stor marginal den version av glidande medelvärden som är mest förekommande 

inom teknisk analys. Det glidande medelvärdet är ett medelvärde på totalen av en viss 

mängd data dividerat med antalet observationer, det vill säga ett medelvärde. Det som 

får medelvärdet att bli glidande är att för varje ny period, så tas denna periods data in 

samtidigt som den äldsta observationen tas bort. (Pring, 2002, s. 154)  

 

Detta innebär att värdet på det glidande medelvärdet vid tidpunkt  ser ut enligt 

följande: 

 

 
 

 
 

 

Där  är det enkla glidande medelvärdet vid period  och  är stängningskursen vid 

tid , och  är längden på perioden. (Wong, 2003, s.454) 
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Tanken med det glidande medelvärdet är som ovan nämnt att se när trenden för en 

tillgång förändras. När förändras då trenden? Enligt handelsreglerna för glidande 

medelvärde så skapas köp respektive säljsignaler när två glidande medelvärden, ett 

längre och ett kortare bryter varandra, det vill säga då förändras trenden på tillgången. 

(Brock et al, 1992, s. 1735) 

 

 
 

Figur 8. Glidande medelvärde. 

 

Figur 8 visar grundtanken med det glidande medelvärdet. Den dragna linjen är aktiens 

pris och den streckade linjen är det glidande medelvärdet. Första köpsignalen kommer 

när den dragna linjen bryter den streckade linjen uppåt. Därefter kommer den första 

säljsignalen när den dragna linjen bryter den streckade linjen nedåt. Därefter följer 

ytterligare en köp respektive säljsignal. (Torssell & Nilsson, 1998, s. 30)  

 

Längden på de olika medelvärdena varierar kraftigt bland tidigare studier, generellt så 

beror längden på medelvärdena till stor del på vilken trend investeraren vill försöka 

utläsa, då dessa kan vara långa som korta. De glidande medelvärden som är mest 

populära är; 1-50, 1-150, 5-150, 1-200 och 2-200. (Brock et al, 1992, s. 1735) 

 

För att förtydliga vilket glidande medelvärde som används skrivs ofta metoden på 

följande sätt (5,150,1%), denna parentes innebär att det korta medelvärdet är 5 dagar, 

det långa medelvärdet är 150 dagar, och den sista siffran visar att när de glidande 

medelvärdena bryts med 1% eller mer så är det köp respektive säljsignal. (Ready, 2002, 

s. 46) Två vanligt förekommande versioner av glidande medelvärde är fixed length 

moving average (FMA), eller om det är ett variable length moving average (VMA). 

VMA är som beskrivet ovan och investeraren köper och säljer varje gång som de 

glidande medelvärdena bryts. Använder sig investeraren av ett FMA så kommer den vid 

första signalen, köp respektive sälj att agera, för att sedan hålla tillgången (alternativt 

hålla sig undan tillgången) i en förutbestämd tidsperiod, exempelvis 10 dagar. Köp 

respektive säljsignaler som sker under dessa 10 dagar tar investeraren ingen hänsyn till. 
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Efter de 10 dagar som gått räknar investeraren på nytt ut sitt glidande medelvärde och 

agerar, för att sedan återigen vänta på nästa signal. (Lai et al, 2002, s. 84) 

 

Om det är en tydlig trend på marknaden så kommer metoden glidande medelvärden 

fungera bra. Om det däremot är så att marknaden handlas i sidleds, eller att det är 

tillfällig extrem volatilitet, så kan det bli så att glidande medelvärde skapar felaktiga 

signaler (Wong, 2003, s. 545). En lösning på detta problem kan vara en metod av 

glidande medelvärde som kallas framflyttat enkelt glidande medelvärde. Detta är en 

modell som inte är testad på samma sätt och inte lika populär, men anses ha stor 

potential. Framflyttat glidande medelvärde innebär enkelt att exempelvis ett glidande 

medelvärde på 25 dagar inte visas den 25 dagen, utan till ex 30:e. Fördelen med ett 

framflyttat glidande medelvärde är att det fördröjer brytningarna mellan de olika 

medelvärdena och raderar ut enstaka felaktiga signaler handelssignaler vilket kan leda 

till bättre avkastning. (Pring, 2002, s. 164) Det enkla glidande medelvärdet i sig finns 

det flertalet varianter på. Används dubbla glidande medelvärden så köps och säljs den 

underliggande tillgången när dessa bryts till rådande aktiekursen. (Wong, 2003, 454) 

 

Viktat glidande medelvärden 

De problem som ibland uppstår med enkelt glidande medelvärden är den eftersläpning 

som uppstår på grund av dess uppbyggnad. För att undvika denna eftersläpning brukar 

en metod vara att använda ett viktat medelvärde (Torssell & Nilsson, 1998, s. 60). Ett 

viktat medelvärde kan endast ur en statistisk synvinkel representera en trend om det är 

centrerat, dock skulle ett centrerat viktat medelvärde skapa försenade signaler för 

investeraren. För att lösa det problemet brukar analytiker använda ett viktat glidande 

medelvärde där de senaste observationerna får större vikt. Ett glidande medelvärde som 

är konstruerat på detta sett skulle således visa en förändring i en trend mycket snabbare 

än ett enkelt glidande medelvärde. (Pring, 2002, s. 168) 

 

Exponentiellt glidande medelvärden 

Det exponentiellt glidande medelvärdet brukar ses som en blandning av de två ovan 

nämnda metoderna. Denna metod förespråkas av många investerare att användas före ett 

enkelt glidande medelvärde för att försöka utlösa den pågående trenden. Detta för att det 

med för korta enkla glidande medelvärden lätt kan uppstå ett ”hack” i kurvan om det 

sker en plötslig kursförändring. (Torssell & Nilsson, 1998 s. 62) En annan anledning till 

att ett exponentiellt glidande medelvärde kan vara att föredra är för att det viktade 

glidande medelvärdet har tidskrävande uträkningar för att skapa och bibehålla 

medelvärdet, och exponentiellt glidande medelvärde ses som en genväg till att få en 

form av ett viktat glidande medelvärde. (Pring, 2002, s. 170) 

 

3.4.3 Relative Strength Index 

Glidande medelvärde gör det enklare att ur en volatil tidserie utläsa trender på en 

tillgång, dock identifierar dessa olika varianter av glidande medelvärde ofta trenderna 

efter att de uppstått (Pring, 2002, s. 179). I detta avsnitt diskuterar vi metoden Relative 

Strength Index, vilket är en momentumindikator som används som ett mått för att visa 

prisförändringen på värdepapper. RSI är ett vanligt förekommande och populärt verktyg 

inom teknisk analys. (Subramanian, 2010, s. 47) 

 

RSI är en metod utvecklad av Welles Wilder, det är en momentumindikator, där 

investeraren mäter den relativa styrkan i en tillgång mot den själv. (Pring, 2002, s. 211) 

Momentumindikatorer är ofta jämförelse mått där investeraren mäter styrkan på de 
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senaste uppgångarna mot styrkan på de senaste nedgångarna. I uträkningen av RSI vid 

ett enskilt tillfälle använder sig investeraren av en förutbestämd tidsperiod, standard är 

14 dagar men andra perioder förekommer. När tidsperioden är bestämd, delas respektive 

upp och nedgångar in på följande sätt. (Wong, 2003, s. 545) 

 

 

 
 

 
 

Där  är stängningskurs för tidpunkt i,  är uppgång för perioden , och  är 

nedgång för perioden . (Wong, 2003, s. 545) 

 

För dessa upp respektive nedgångar beräknar sedan investeraren medelvärden. Dessa 

medelvärden används för att räkna ut den relativa styrkan, Relative Strength, RS. 

 

 

 
 

För att räkna ut RSI används följande formel: 

 

 
 

Där  är vid en specifik tidpunkt och  för längden på perioden. (Pring, 2002, s. 211) 

 

RSI ger ett tal mellan 0 och 100. Ett RSI med värdet 0 innebär en nedgång under hela 

perioden, samtidigt som ett RSI på 100 innebär en ren uppgång. Värdet på RSI sänder 

signaler till investeraren om att marknaden för tillgången är överköpt eller översåld, där 

ett högt tal tyder på en överköpt marknad och ett lågt värde på RSI tyder på en översåld 

marknad. Som skrivet ovan används 14 dagar vid uträkningen av RSI som standard, RSI 

14. Hur lång period investeraren väljer att ha i sitt RSI bör generellt speglas i hur volatil 

marknaden är, där en kortare period bör användas för väldigt volatila marknader och en 

längre period för de marknader som präglas av lägre volatilitet. För korta perioder 

tenderar att oftare ge felaktiga köp och sälj signaler jämfört med längre tidsperioder. 

(Wong, 2003, s. 454) 

 

När uppstår således en köp respektive säljsignal vid användningen av RSI? 

Användningen av RSI sker på olika sätt men grunden är densamma. Vid ett RSI 14, så 

är värden över 70 en signal om att tillgången är överköpt och bör säljas. Värden under 

30 är signaler om att tillgången är översåld och bör köpas. (Subramanian, 2010, s. 47) 
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Figur 9. RSI. 

 

Figur 9 visar grundtanken av RSI . Den dragna linjen är det uträknade RSI på 14 dagar. 

Den övre streckade linjen är signalnivån för när den underliggande tillgången är 

överköpt och den nedre streckade linjen är signalnivån för när den underliggande 

tillgången är översåld. När den dragna linjen bryter den nedre streckade linjen uppåt är 

det en köpsignal och när den dragna linjen bryter den övre streckade linjen nedåt är det 

en säljsignal. (Torssell & Nilsson, 1998, s. 29) 

 

Använder sig investeraren av en längre tidsperiod för RSI blir signalpunkterna inte lika 

extrema om när en marknad är överköpt respektive översåld. Vid vilka nivåer 

signalpunkterna ska ligga på är forskarna oense om. Vid ett RSI 20 brukar 

signalpunkterna ligga på 60 för överköpt och 40 för översåld enligt Wong (2003, s. 

455), samtidigt som Pring (2002, s. 211) använder sig av ett RSI 65 med 

signalpunkterna 65 och 35. 

 

De vanligaste sätten att använda RSI är med metoderna; Touch, Peak, Retracement och 

50 Cross-Over. Touch metoden innebär att det är en köpsignal när RSI får ett värde 

under den lägre nivån, och säljsignal när den når den övre signalpunkten. Använder sig 

investeraren av Peak metoden så uppstår köp respektive säljsignalen när RSI först 

återvänt från signalpunkten efter att först gått över eller under dessa. Metoden 

Retracement innebär att köp respektive säljsignal uppstår när RSI nått ett värde över 

eller under signalpunkterna och sedan går tillbaka till samma höga (låga) nivå. Den sista 

metoden kallas 50 Cross-Over, och innebär att varje gång RSI bryter 50 nivån så uppstår 

en signal att agera, att sälja om värdet på RSI är mindre än 50, köpa om värdet är högre 

än 50. (Wong, 2003, s. 454-456) Om RSI ska användas som rena köp respektive 

säljsignaler är forskarna oense om, Pring (2002) menar att när RSI får de extrema 

värdena över och under signalpunkterna så är dessa signaler på att det är dags att agera, 

dock inte rena köp och säljsignaler, de rena köp och säljsignalerna kommer först när 

prisserien själv, tillgångens trend, förändras. (Pring, 2002, s. 216) 
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Figur 10. RSI 50 Cross-Over metoden. 

 

Figur 10 visar Wongs studie från 2003 som visar RSI 50 Cross-Over metoden. Den 

innebär att den dragna linjen visar det uträknade RSI och den streckade linjen agerar 

skärningspunkt som indikerar köp- och säljsignal. När den dragna linjen bryter den 

streckade linjen nedåt är det en säljsignal till investerarna och när den bryter uppåt är 

det en köpsignal.  

 

3.5 Tidigare Studier 

En mängd olika studier har gjorts på ämnet teknisk analys, och så länge som det finns 

en kapitalmarknad kommer forskning inom ämnet att vara av intresse. I det här kapitlet 

kommer författarna att sammanfatta en del av den tidigare forskning som genomförts. 

 

Brock et al (1992) 

Brock et al (1992) testar i studien Simple Technical Trading Rules and the Stochastic 

Properties of Stoch Return två av de enklaste metoderna inom teknisk analys. De 

metoder som forskarna studerade på Dow Jones Index under en 90 års period, 1897-

1986, var glidande medelvärden och trading range break. Trading range break är det 

författarna av den här studien tidigare beskrivit som traditionell teknisk analys. 

Forskarna använde sig av daglig kursdata under den 90 år långa testperioden, vilken 

forskarna även delade upp i fyra sub-perioder, forskarna testar modellerna utan 

transaktionskostnader. Vad gäller glidande medelvärde så testade forskarna både 

variable length moving average och fixed lenght moving average. Dessa två olika 

varianter på samma modell testade man sedan med olika längder på de glidande 

medelvärdena, vilka var 1-50, 1-150, 5-150,1-200,2-200. Dessa testades med och utan 

ett 1% tolleransintervall. Traditionell teknisk analys testade forskarna genom att ta 

hänsyn till de lokala topparna och bottnarna. De längder på de ”lokala” perioderna som 

forskarna valde att testa var 50,150 och 200 dagar. Där en köpsignal inträffar om 

aktiekursen får ett värde över dess lokala minimum, och en säljsignal inträffar då 

aktiepriset får ett värde under dess lokala minimum. Resultaten från studien är för 

anhängare av teknisk analys väldigt positiva. Vad gäller glidande medelvärden så 

resulterade köpsignalsdagarna en genomsnittlig positiv avkastning på 12% per år 
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samtidigt som säljsignalsdagarna resulterade i en genomsnittlig avkastning på -7% per 

år. Forskarna fick även ett resultat på att volatiliteten efter säljsignalerna var högre än 

volatiliteten efter köpsignalerna. Att det gått att förutspå negativ avkastning under så 

pass många trading dagar som forskarna testat är oerhört intressant. Resultaten tyder 

starkt på att teknisk analys fungerar och att de relativt enkla tekniker som använts kan 

har en förmåga att förutspå marknadens kursrörelser. (Brock et al, 1992) 

 

Ready (2002) 

Mark J. Ready testade 2002 i studien Profits from Technical Trading Rules glidande 

medelvärden på Dow Jones Industrial index under undersökningsperioden 1963-2000. 

Forskaren använde sig av exakt samma handelsregler, samma varianter av glidande 

medelvärde samt samma längder på de glidande medelvärdena som Brock et al (1992) 

använt sig av i sin studie. Resultaten för Ready är inte lika positiva som för Brock et al 

(1992). Framförallt så fungerade modellerna ganska dåligt efter 1986. Dock är det vissa 

perioder som metoderna fungerat bättre och då teknisk analys faktiskt var betydligt 

bättre än marknaden. Bland annat så lyckades modellerna väldigt bra när Dow Jones 

Industrial index hade väldigt negativ avkastning så som 1987. (Ready, 2002, s. 51-52, 

60) 

 

Wong et al (2003) 

Wong et al (2003) testade i How rewarding is technical analysis? Evidence from 

Singapore stock market Singapore börsen och indexet STII. Under en undersöknings 

period på 21 år, 1974-1994, testade glidande medelvärde samt momentum indikatorn 

Relative Strength Index. Jämfört med tidigare nämnda studier så använde sig Wong et 

al (2003) av betydligt kortare glidande medelvärden än vad Brock et al (1992) och 

Ready (2002) gjorde. Dessa forskare testade enkla glidande medelvärden med längderna 

1-5, 3-5 1-10,3-10, 1-20, 3-20, 1-50, 3-50,en metod med tre glidande medelvärden 4-9-

19 samt ett 5, 10, 20 samt 50 dagars ”t-ratio” glidande medelvärde. Relative Strength 

Index testades med fyra olika varianter, Peak, Touch, Reatracement samt 50-cross over. 

Dessa fyra metoder testades med 14 dagar samt 20 dagars RSI. Den kurshistorik som 

forskarna använde för att genomföra sin studie var dagliga stängningskurser. Resultaten 

som forskarna fick var till att börja med att den genomsnittliga avkastningen för 

köpsignalerna på alla enkla glidande medelvärden var positiv samt att alla säljsignaler 

hade en negativ genomsnittlig avkastning. Vad gäller de versioner där man använt sig 

av två medelvärden har även dessa positiv genomsnittlig avkastning för köpsignalerna, 

och negativ genomsnittlig avkastning för säljsignalerna förutom en av perioderna för det 

kortaste glidande medelvärdet 3-5. Resultaten för Relative Strength Index var 

varierande, anledningen till att resultaten var så varierande kan enligt forskarna bero på 

att Relative Strength Index fungerar som bäst när marknaden är i en fas utan någon 

tydlig trend, det vill säga att vid kraftiga upp och nedgångar kan resultaten bli dåliga. 

(Wong et al, 2003) 

 

Sammanfattningsvis så är resultaten från Wong et al (2003) starka och stärker 

forskningen om hur väl teknisk analys fungerar. Teknisk analys kan således vara ett 

effektivt verktyg för att förbättra in och utgångarna på aktiemarknaden, framförallt vad 

gäller glidande medelvärde. 

 

Chong & Ng (2008) 

Chong & Ng testade 2008 Londonbörsen i sin studie Technical analysis and the London 

stock exchange: testing the MACD and RSI rules using the FT30. Dessa forskare har 
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använt sig av daglig kurshistorik över en period som sträcker sig från Juli 1935 till 

Januari 1994. Forskarna har testat momentum indikatorerna MACD och RSI på 

Londons FT30 index. Den längd som forskarna valt att använda på RSI är 14 dagar, 

vilket motiveras med att det är den mest förekommande inom teknisk analys. Den andra 

metoden forskarna valde att studera var MACD. MACD vilket är en metod som skapas 

via glidande medelvärden beräknas genom att subtrahera det längre exponentiella 

glidande medelvärdet från det kortare, denna metod kommer inte behandlas mer i den 

här studien. 

 

De resultat som forskarna fick i sin studie var att RSI gav en genomsnittlig 10 dagars 

avkastning på 0,779% för hela stickprovet eller en årlig avkastning på 22,44%. 

Säljsignalerna genererade en avkastning på 0,127% , eller 3,36% årligen. Antalet 

köpsignaler där avkastningen varit positiv, det vill säga större än 0 var för hela 

stickprovet 62,2%, antalet säljsignaler som hade en avkastning som var negativ, det vill 

säga mindre än 0 var 49,5%. Värt att notera är att RSI hade den högsta delen av 

signifikanta resultat i den senaste subperioden, vilket för forskarna var perioden 1975-

1994. Chong & Ng (2008) har fått resultat som tyder på att MACD såväl som RSI kan 

slå en buy and hold, forskarna påpekar dock att de är medvetna om att resultatet 

påverkas beroende på deras val av tidsperioder. 

 

Marshall et al (2009) 

I studien Is technical analysis profitable on US stocks with certain size, liquidity or 

industry characteristics?, från 2009, testar Marshall glidande medelvärde och 

traditionell teknisk analys på alla aktier som är registrerade på New York Stock 

Exchange och NASDAQ. Forskarna studerade under perioden 1990 till 2004 totalt 866 

aktier från NYSE och 199 aktier från NASDAQ. Forskarna i den här studien har precis 

som Wong et al (2003) och Ready (2003) använt sig av samma handelsstrategi, samma 

metoder, samt samma längder på de glidande medelvärdena som Brock et al (1992).  

 

Resultaten från Marshall et al (2009) studie är att teknisk analys fungerar relativt dåligt. 

Statistiskt signifikanta genomsnittlig positiv avkastning nåddes endast hos 2,8% av 

bolagen listade på NYSE, och 3% av bolagen listade på NASDAQ. Resultaten visade 

även att avkastningen från de korta glidande medelvärdena på lång sikt har svårt att 

generera en avkastning högre än transaktionskostnaderna. 

 

Marshall et al (2009) har dock redovisat i sin studie ett resultat som tyder på att 

traditionell teknisk analys och glidande medelvärde fungerar bättre på de aktier vars 

börsvärde är mindre och mindre likvida. De har inte fått fram något resultat som tyder 

på att bransch skall ha någon påverkan på hur väl teknisk analys fungerar. Forskarna 

påpekar dock att på den mindre majoritet där teknisk analys faktiskt var lönsam, var 

avkastningen väldigt bra. (Marshall et al, 2009, s. 1215-1220) 

 

Sammanfattning av tidigare studier 

Författarna har ovan nämnt ett urval av den forskning som finns kring teknisk analys. 

Vilket går att utläsa ovan så har forskare fokuserat på att redovisa hur väl teknisk analys 

fungerar och om olika modeller fungerar, detta har gjorts under olika tidsperioder för 

olika börser, index och aktier. Forskare har fått blandade resultat där en del påpekar att 

teknisk analys fungerat väldigt bra och gett en avkastning som slår en buy and hold 

strategi, andra har påpekat att teknisk analys fungerar relativt dåligt och att 

handelsstrategierna inte har någon förutsägande kraft. En slutsats författarna kan dra av 
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tidigare studier är att teknisk analys fungerar bättre i vissa perioder och sämre i andra. 

Författarna har dock inte hittat någon tidigare studie som fokuserat på när teknisk analys 

fungerar som bäst, vid vilket marknadsklimat bör en investerare välja en viss typ av 

teknisk analysmetod och när bör samma investerare istället välja en enkel buy and hold 

strategi. Detta anser författarna vara en lucka i den tidigare forskningen. 

 

3.6 Kritik mot teknisk analys 

Sedan den tekniska analysens uppkomst på sent 1800 tal har dess tekniker och modeller 

blivit utsatta för kritik om att inte vara vetenskaplig. Dock används teknisk analys för 

beslut angående aktiehandel dagligen bland professionella investerare säger Martin 

Gunhaga (personlig kommunikation, 1 mars, 2011) som är chef för aktiemäkleriet på 

Handelsbanken i Umeå och Jimmy Lindström (personlig kommunikation, 15 mars, 

2011) som är aktiemäklare på Swedbank i Umeå. Den kritik samt svar på kritiken 

kommer att tas upp i det här avsnittet. 

 

”Det finns ingen garanti att beteendet på aktiemarknaden historiskt kommer att vara 

likadant i framtiden.” Det vill säga även om teknisk analys fungerat utmärkt historiskt 

sett, med goda investeringsresultat, så är det inte nödvändigtvis så att det inte kommer 

fungera lika i framtiden. (Levy, 1966, s. 87) Ett svar på denna kritik ger Edwards och 

Magee:  

 

”All the new controls and regulations of the past several years, the new taxes which 

have placed a heavy handicap on successful investors, the greatly augmented and 

improved facilities for acquiring dependable information on securities, even the quite 

radical changes in certain positions of our basic economy, have not much altered the 

”pattern” of the stock market.”  (Edwards & Magee, 1958, s. 1, Refererat i Leavy, 

1966, s. 87) 

 

”Analytiker av teknisk analys tenderar att själva skapa de mönster de förutspått.” Detta 

innebär att marknadens reaktioner och rörelser skulle vara en reflektion av ett 

förutbestämt mönster, istället för att modellen förutspår marknadens rörelser. Teknisk 

analys skapar således en självuppfyllande profetia. De analytiker som använder sig av 

teknisk analys är medvetna om att det finns en risk för just detta, dock är argumenten 

emot starka. Antalet analytiker som använder sig av teknisk analys är betydligt färre än 

de vars analyser bygger på fundamental information, vilket innebär att de tekniskt lagda 

analytikerna inte bör ha någon större påverkan på marknadens beteende, om marknaden 

är effektiv. (Levy, 1966, s. 87) 

 

”Skapar teknisk analys mönster istället för att utnyttja dem, kommer en modell inom 

teknisk analys inte fungera alls så fort så fort denna modell blivit publik.” Detta innebär 

att en ökning av analytiker som använder sig av teknisk analys skulle alla göra likadant 

och på så vis eliminera de vinstmöjligheter som tidigare fanns. Detta gör Robert A. 

Leavy en jämförelse på med att satsa pengar i ett hästlopp. 

 

”If someone were to perfect a system of wagering on horses, and if he were to publicize 

this system so as to make it available for everyone's use. The amount of betting on the 

highest-rated horses would change the odds sulfieiently to offset the profitability of the 

system.”(Leavy, 1966, s. 87) 
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Mot argumenten till den här kritiken är följande; troligtvis finns det väldigt 

framgångsrika analys metoder inom teknisk analys som skapats, men av samma 

anledning som denna kritik, inte gjorts synliga för allmänheten. Det är troligtvis så att 

de analytiker som inte är engagerade inom teknisk analys inte är villiga att tro på de 

framgångsrika analytikerna som använder sig av tekniskanalys. Eftersom de som 

använder sig av teknisk analys använder sig av datorer och avancerade matematiska 

uträkningar så kommer det krävas utbildning, kunskap och resurser, vilket kommer 

förhindra investerare i allmänhet. Det sista argumentet är att de flesta människor inte 

kommer ha tid, tålamod eller lust att genomföra det arbete som krävs för att använda 

teknikerna korrekt, vilket innebär att även om en ny teknik blir publik så kommer den 

inte bli värdelös. (Leavy, 1966, s. 87) 

 

”Teknisk analys är för subjektiv” De som förespråkar teknisk analys hävdar att de 

metoder som de använder, utesluter de godtyckliga val som fundamentala analytiker 

gör, exempelvis kapitalkostnad (ränta), vilket är grundläggande i de fundamentala 

analyserna. Kritiken menar att exempelvis ett diagram över prisrörelser kan skapa 

väldigt olika uppfattningar om hur de framtida kursrörelserna kommer utveckla sig. 

Användningen av datorer och volym som prisförändringar bör dock minimera 

subjektiviteten inom teknisk analys. (Leavy, 1966, s. 88) 

 

För att summera kritiken är det generella budskapet att det aldrig finns någon garanti att 

historien kommer upprepa sig. Kritiker hävdar att det är analytikerna själva som skapar 

mönstret de själv har förutspått. Vidare menar kritiker att om teknisk analys fungerar 

och ger en högre avkastning skulle det innebära att samtliga investerare skulle utnyttja 

detta och därigenom skulle vinstmöjligheten automatiskt raderas. Till sist riktas kritiken 

mot att teknisk analys är för subjektiv och kan tolkas på flera olika sätt beroende vilken 

investerare som tillämpar metoderna. Detta visar en brist på vetenskap hos den tekniska 

analysen menar kritiker. 

 

3.7 Teknisk kontra fundamental analys 

Eftersom de två analysmetoderna är varandras motsatser använder investerare ofta båda 

metoderna, dock hävdar den större delen av investerarna att de är fundamentalister. 

(Burton, 2007, s. 101) En studie av Oberlechner (2001) publicerad i international 

journal of finance and economics undersöker vilken typ analysmetod valutainvesterare i 

Europa föredrar. Studien bekräftar teorin om att investerare använder båda metoderna. 

Den visar även att investerarna föredrar tekniska analysmetoder under kortare 

prognoshorisonter.  

 



29 

 

 
Figur 11. Användningen av teknisk samt fundamental analys. (Oberlechner, 2001, s. 

85) 

 

Figur 11 visar Oberlechners studie där 0 motsvarar att investeraren prognostiserar enbart 

genom teknisk analys, och 10 motsvarar att investerar prognostiserar enbart genom 

fundamental analys. Diagrammet visar tydligt att investerare använder båda metoderna. 

(Oberlechner, 2001, s. 85)   
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel beskrivs hur författarna praktiskt har gått tillväga för att kunna genomföra 

studien och besvara problemformuleringarna från kapitel ett. Eftersom författarna har 

valt att genomföra en kvantitativ studie på aktiekurser kommer resultatet analyseras 

genom statistiska metoder, detta innebär att statistik kommer få en central roll i detta 

kapitel. Först presenteras studiens upplägg och genomförande, sedan vad som är 

undersökningsobjekt och undersökningsperiod. Därefter redogörs vilka tekniska 

analysverktyg och vilken handelsstrategi författarna har valt att bygga studien på. Sedan 

följer en redogörelse av statistiska begrepp och hur de valda data har bearbetats. 

Kapitlet avslutas med kritik mot metoden, där undersökningsfel och studiens 

tillförlitlighet beskrivs. 

 

4.1 Studiens genomförande 

Utgångspunkten för en studie är alltid ett problem, en frågeställning som ska besvaras. 

Det som styr planeringen och arbetet av en statistisk undersökning är dess syfte och 

problemformulering. Den allmänt övergripande problemformuleringen måste ”brytas 

ner” till så konkreta frågor som möjligt att de kan besvaras med hjälp av ett statistiskt 

experiment. Syftet med en statistisk undersökning kan vara:  

 

 Beskrivande/deskriptivt. Där frågor besvaras som till exempel: Hur många? Hur länge? 

Hur stor är förändringen? Ofta görs denna typ av undersökning för att spegla opinionens 

inställning, undersöka marknaden, etc. Det praktiska tillvägagångssättet är ofta enkäter 

och intervjuer, en icke-experimentell undersökning. 

 

 Förklarande/utredande. Där frågor besvaras som till exempel: Hur stor är effekten på X 

när värdet på Y ändras? Finns det ett orsakssamband mellan X och Y? Denna typ av 

undersökning görs oftast för att testa hypoteser och klarlägga samband, en 

experimentell undersökning.   

 

 Framåtblickande. Där undersökningen syftar på att göra förutsägelser om framtiden, 

ställa prognoser och prediktioner. (Dahmström, 2005, s. 15-23)    

 

Författarna har som avsikt att besvara problemformuleringarna för studien. Vilket 

innebär att författarna väljer en statistisk förklarande/utredande samt framåtblickande 

undersökning. Detta för att jämföra metoder och undersöka vilken metod som ger högst 

avkastning under rådande marknadsklimat, samt om börsvärdet på respektive aktie har 

en påverkan. Vidare menar Dahmström (2005) att vid planeringen av en statistisk 

undersökning måste tre grundläggande frågor besvaras: 

 

 Vem skall undersökas? 

 

 Vad skall undersökas? 

 

 Hur skall undersökningen göras? 

 

Dessa tre grundläggande frågor kommer att behandlas löpande genom detta kapitel. 

 

4.1.1 Undersökningsobjekt 

Den första frågeställningen vid planering av en statistisk undersökning är vem som skall 

undersökas. För att lyckats besvara den frågan måste en population tydligt definieras 
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och avgränsas, det vill säga hela den grupp av föremål som forskaren är intresserad av. 

(Studenmund, 2001, s. 543) En population är den mängd av element som forskaren vill 

studera egenskaper och attityder för. Begreppet population har fler betydelser än 

personer, utan är generella objekt. (Dahmström, 2005, s. 55) I denna studie är 

populationen samtliga aktier på de tre aktielistorna Small Cap, Mid Cap och Large Cap 

på Stockholmsbörsen. Small Cap, Mid Cap och Large Cap refererar till storleken och 

börsvärde på bolagen som utger aktien. (Keown, 2010, s. 448)  

 

Valet av undersökningsobjekt har varit komplicerat. Författarna övervägde först att till 

exempel undersöka olika index, som till exempel de 30 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen. Först och främst fann författarna många tidigare studier som 

fokuserat på just det området, vilket sporrade författarna att göra en undersökning som 

de tidigare inte stött på. Ett av syftena med denna undersökning är att studera hur 

teknisk analys fungerar på de tre aktielistorna. Studier av bland annat Marshall (2009) 

har visat att teknisk analys tillämpas bäst på de mindre likvida listorna, där aktier inte 

handlas frekvent. Redan 1965 yttrade Fama att de större börslistorna är mest effektiva 

och där teknisk analys är svårast att implicera. Både Marshalls och Famas studie är 

något som lägger grunden för valet av undersökningsobjekt. Hade författarna bara valt 

en lista, eller ett index, eller de 15 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen hade 

studien inte sett likadan ut.  

 

4.1.2 Undersökningsperiod 

Den undersökningsperiod som författarna har valt att undersöka är det aktiedata som 

sträcker sig från 2001-01-01 till 2010-12-31. Tillsyntes är perioden på tio år och även 

här har författarna övervägt flera olika alternativ. Av intresse ville författarna göra 

undersökningen under en lång tidsperiod som både innehåller upp och nedgångsfaser 

inom ekonomin. Denna period är intressant eftersom den inleds med i början på 2000-

talet med ”IT-bubblan”, därefter kommer en återhämtning och uppgång som varar tills 

”finanskrisen” 2008. Därefter följer ytterligare en återhämtningsfas tills 

undersökningsperiodens slut 2010-12-31. 

 

Ett syfte med studien är att undersöka hur teknisk analys fungerar på lång sikt, en 

tioårsperiod. Studien kommer även innehålla subperioder. Författarna har valt dela upp 

handelsperioderna under tioårsperioden till ett respektive två år. Den valda tidsperioden 

på tio år blickar inte alltför långt bakåt i tiden och är relativt aktuell. Som tidigare 

nämnts i inledningskapitlet har marknaden blivit mer volatil på det senare årtiondet, 

börsen omfattar större svängningar med hastiga upp och nedgångar. Vilken teknisk 

analysmetod fungerar bäst på tio år? Kan någon analysmetod generera en högre 

avkastning gentemot en vanlig buy and hold investering på tio år? Hur fungerar 

analysmetoderna vid olika marknadsklimat, som till exempel ”IT-bubblan” och 

”finanskrisen”? Dessa frågeställningar är bidragande orsaker till valet av 

undersökningsperiod.  

 

4.1.3 Undersökningsvariabler 

Den andra frågeställningen som Dahmström (2005) nämner vid en planering av en 

statistisk undersökning är vad som skall undersökas. I detta fall är det hur bra 

avkastning de olika investeringsstrategierna genererar på Stockholmsbörsen under 

rådande marknadsklimat. 
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”När man planerar vad som skall undersökas, måste man alltid utgå från målsättningen 

och de frågeställningar son har utkristalliserats i samarbete mellan statistikern och 

experten på det speciella ämnesområdet.” (Dahmström, 2005, s. 61)  

 

Denna mening beskriver vikten av att undersökningen mäter det studien vill uppnå. Att 

forskaren får svar på de frågor han vill ha besvarade, att den grundläggande 

problemformuleringen inte förläggs utan är utgångspunkt för undersökningen. Detta 

innebär att de variabler som skall studeras i populationen måste definieras på ett så 

entydigt sätt som möjligt. (Dahmström, 2005, s. 61) Undersökningsvariablerna för 

denna studie är; buy and hold, glidande medelvärde, Relative Strength Index, tid, 

aktielista, förändring i avkastning samt standardavvikelse.  

 

Valet att använda just dessa två tekniska analysverktyg, glidande medelvärde och 

Relative Strength Index, beror på att de är vanligast förekommande och relativt enkla att 

tillämpa. Den tredje frågeställningen som lägger grunden för en statistisk undersökning 

är hur den skall under sökas. (Dahmström, 2005, s. 54) Denna studie kommer 

genomföras som tidigare nämnts med en kvantitativ metod. 

 

4.1.4 Insamling och bearbetning av data 

Samtlig data är insamlad från NASDAQ OMX hemsida. (NASDAQ OMX, 2011) All 

data är från 2001-01-01 till 2010-12-31 och är dagliga justerade stängningskurser för 

samtliga aktier. Problem har uppstått och i vissa fall har kurshistorik saknats för 

enskilda aktier. Författarna har då valt att använda den senaste kända stängningskursen 

för aktien. Dock har detta inte varit ett återkommande problem, utan det har inträffat i få 

enskilda fall på aktier som befinner sig på Mid Cap och Small Cap listorna. Mer om 

detta i avsnittet undersökningsfel. Den dagliga avkastningen för varje enskild aktie har 

beräknats enligt följande formel:  

 

 
 

Där  är aktiens stängningspris vid tidpunkt  och  är aktiens stängningspris vid 

tidpunkt . (Bodie et al, 2009) 

 

Författarna vill klargöra att samtlig bearbetning av data, både statistiska tester och 

tekniska analysmetoder har beräknats maskinellt i programmen Microsoft Office 

EXCEL och SPSS. 

 

4.1.5 Test för normalfördelning av data 

Inom statistik är begreppet normalfördelning vanligt förekommande. 

Normalfördelningen är en symmetrisk och kontinuerlig fördelning med ett klockformat 

utseende. En variabel som antas vara normalfördelad har en fördelning nära 

medelvärdet. Normalfördelningen beskrivs bäst via den centrala gränsvärdessatsen som 

säger att genom addering av flera oberoende variabler med samma fördelning kommer 

summan gå emot att vara normalfördelad. Parametrarna som beskriver 

normalfördelningen är μ som är fördelningens medelvärde, och σ som är fördelningens 

standaravvikelse. (Studenmund, 2001, s. 93) Anledningen till denna beskrivning av 

normalfördelningen är för att kontrollera att de data som används i studien är 

normalfördelat.  
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4.1.6 Urval 

Som tidigare nämnts är populationen i denna studie samtliga aktier på de tre 

aktielistorna Small Cap, Mid Cap och Large Cap på Stockholmsbörsen. Small Cap 

listan består idag av 126 aktiebolag, Mid Cap listan består idag av 82 aktiebolag och på 

Large Cap listan finns det idag 60 aktiebolag. Detta betyder att totalt är det 268 aktier 

idag på de tre listorna på Stockholmsbörsen. (NASDAQ OMX, 2011) 

 

Vid planeringen av en statistisk undersökning måste forskaren tidigt bestämma hur den 

skall genomföras. Skall forskaren undersöka hela populationen eller ett urval av den? 

Finns det tid, resurser och möjlighet att undersöka hela populationen? Hur stor är den 

och finns datamaterial? Detta är frågor forskaren måste ta ställning till. (Dahmström, 

2005, s. 63) 

 

Författarna av denna studie har valt att göra en urvalsundersökning. Valet grundas på att 

268 aktier är för tidskrävande att undersöka. En urvalsundersökning gentemot en 

totalundersökning har många fördelar, vilka bland andra är att den är snabbare och 

billigare, har bättre mätmetoder och därmed resultat som innehåller mindre fel samt en 

mer noggrannare och detaljerad undersökning. Dock är en totalundersökning alltid 

optimal, eftersom den undersöker hela populationen. (Dahmström, 2005, s. 64)  

 
 

Figur 12. Urval. (Dahmström, 2005, s. 232) 

 

Figur 12 visar hur ett urval ska respresentera populationen som forskaren ska dra 

slutsatser ifrån. En urvalsundersökning, även kallad stickprov, kan antingen förekomma 

genom ett slumpmässigt respektive icke-slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt urval 

innebär att varje element i populationen skall ha en känd sannolikhet att komma med i 

urvalet och denna skall vara större än noll. Ett icke-slumpmässigt urval är motsatsen 

och innebär att vissa element i populationen har en sannolikhet på noll att komma med i 

urvalet. (Dahmström, 2005, s. 233-234) 

 

Eftersom denna studie ska spegla hur väl teknisk analys fungerar på tre börslistor på 

Stockholmsbörsen är det viktigt att tio aktier väljs från respektive lista. Detta innebär att 

författarna genomför ett s k obundet slummässigt urval (simple random sample) utan 

återläggning på de tre listorna. (Dahmström, 2005, s. 234) I detta fall kommer varje 

aktie ha lika stor sannolikhet att bli vald. Sannolikheten att bli vald kan förklaras genom 

formeln: 
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Där  står för det slumpmässiga urvalet av den kända populationen . (Anderson et al, 

2007, s. 227) 

 

För att kunna göra ett obundet slumpmässigt urval har författarna använt Microsoft 

Office EXCELS slumpgenerator. Det innebär att programmet slumpmässigt väljer ut tio 

aktier från respektive lista, alla aktier har lika stor sannolikhet att bli vald. Kraven för 

aktierna för att få delta i urvalsprocessen var att de måste ha varit noterade på någon av 

de tre listorna under hela undersökningsperioden. Dessa aktier blev urvalet:  

 

Tabell 1. Urvalet av aktier. 

 

Small Cap Mid Cap  Large Cap 

Anoto Group Axis AstraZeneca 

Aspiro Bure Equity Autoliv 

Beijer Electronics Heba Electrolux 

Bergs Timber Kungsleden Ericsson 

Biotage Mekonomen Handelsbanken 

Elos Orc Software Hennes & Mauritz 

Feelgood SkiStar Industrivärden 

Midway Wallenstam Saab 

RaySearch ÅF SKF 

Venue Retail Group Öresund Volvo 

 

4.1.7 Deskriptiv statistik 

Tabell 2 summerar den deskriptiva statistiken för samtliga tre aktielistor. Tabellen 

beskriver det data som författarna kommer att använda i studien. Medelavkastningen är 

svagt positiv på samtliga tre listor över tioårsperioden, största skillnaden är det på Small 

Cap som har nästan en dubbelt så stor standardavvikelse som de övriga två listorna.        

 

Tabell 2. Deskriptiv statstik. 

 

Lista Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

 

Avkastning  

Large Cap 

25110 -,527 ,250 ,00047 ,023184 

            

 

Avkastning 

Mid Cap 

25110 -,666 ,307 ,00055 ,025728 

            

 

Avkastning 

Small Cap 

25110 -,728 0,895 ,00017 ,044634 

 

4.2 Strategi och modell 

Som författarna tidigare nämnt så kommer den här studien att studera två modeller inom 

teknisk analys, Relative Strength Index samt glidande medelvärden. I det här avsnittet 
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kommer författarna att beskriva hur handelsstrategin rent praktiskt är upplagd. Handeln 

kommer enbart genomföras med hela andelar och utan courtage, samt kommer kapital 

som inte är på marknaden att ligga på ett räntefritt transaktionskonto. Författarna 

kommer att använda sig av en objektiv och konsekvent strategi där de agerar efter 

tydligt uppsatta handelsregler.  

 

Relative Strength Index  

Hur en investerare skall tolka och använda metoden Relative Strength Index går som 

tidigare skrivet att göra på flera olika sätt. I den här studien har författarna valt att testa 

RSI metoden Peak. Motiveringen till författarnas val är att denna metod grundas på 

tidigare studier av framförallt Wong (2003). En annan anledning till valet är att RSI 

Peak skiljer sig i sin uppbyggnad och funktion jämfört med glidande medelvärde. 

Författarna har valt att studera ett RSI med en 14 dagars period, detta för att det är den 

tidsperiod som är den vanligaste förekommande inom RSI. 

 

Peak modellen använder som tidigare beskrivits i teorin investeraren två signalnivåer. 

Den lägre signalnivån är ett tecken på att den enskilda aktien är översåld samtidigt som 

den övre signalnivån är ett tecken på att den enskilda aktien är överköpt. Författarna har 

valt att använda signalnivåerna 30 och 70 för att de är mest förekommande inom teorin 

för RSI. Författarna kommer att investera i den enskilda aktien då RSI för samma aktie 

bryter den lägre signalnivån underifrån, det vill säga RSI skall först få ett värde under 

30, när RSI sedan rör sig över 30 kommer den enskilda aktien att köpas till den dagens 

stängningskurs. När en säljsignal uppstår, vilket är när RSI bryter den övre signalnivån 

nedåt, RSI skall alltså först ha ett värde över 70 för att sedan få ett värde under 70, 

kommer hela kapitalet att säljas av för att placeras på ett räntefritt transaktionskonto. 

Denna modell är i dess uppbyggnad konstruerad så att det kan bli mer än en köp 

respektive säljsignal efter varandra. Författarna kommer att använda sig av den första 

köpsignalen och sedan invänta den första säljsignalen som uppstår efter denna, uppstår 

två köpsignaler efter varandra kommer fler köp inte förekomma, detta för att ett 

agerande av flera köpsignaler efter varandra hade försvårat studien avsevärt. 

 
 

Figur 13. Köp och säljsignaler för RSI Peak. 
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Figur 13 visar hur RSI Peak modellen fungerar. Den övre dragna linjen är aktiens 

kursutveckling. Den nedre dragna linjen indikerar köp och säljsignaler. När den nedre 

dragna linjen bryter den nedre streckade linjen uppåt är det en köpsignal och därefter 

kommer säljsignalen inte förrän den nedre dragna linjen bryter den övre streckade linjen 

nedåt.    

 

Glidande medelvärden 

Författarna kommer i den här studien att testa en metod för ett enkelt glidande 

medelvärde, det är: 5-150. Motiveringen till detta val är att denna metod är vanligast 

förekommande inom den tidigare forskningen. (Brock et al, 1992) 

 

För glidande medelvärde kommer handelsstrategin att vara följande: När det korta 

glidande medelvärdet bryter det långa glidande medelvärdet underifrån, så att det korta 

medelvärdet är värt mer så är detta en köpsignal, då kommer hela det tillgängliga 

kapitalet att placeras i den enskilda aktien till den dagens stängningskurs. När 

säljsignalen uppstår, vilket den gör då det kortare medelvärdet bryter det långa 

medelvärdet uppifrån och blir således värt mindre än det långa medelvärdet, så kommer 

hela kapitalet att säljas av och placeras på det räntefria transaktionskontot tills nästa 

köpsignal uppstår. 

 

Formen för köp- och säljsignaler för glidande medelvärden ser ut enligt följande: 

 

 
 

 
 

Där: 

       = Längden på det korta glidande medelvärdet/stängningskursen  

       = Längden på det långa glidande medelvärdet/stängningskursen 

    = Priset på det korta glidande medelvärdet 

    = Priset på det långa glidande medelvärdet 
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Figur 14. Köp och säljsignaler för glidande medelvärde. 

 

Figur 14 visar hur glidande medelvärde fungerar. Den dragna linjen är aktiens 

kursutveckling. Den streckade linjen är det glidande medelvärde. När aktiekursen bryter 

det glidande medelvärdet uppåt är det en köpsignal och när aktiekursen bryter det 

glidande medelvärdet nedåt är det en säljsignal. Om två medelvärden används är det köp 

respektive säljsignal när dessa två bryts. 

 

4.3. Hypotestester 

Kvantitativa undersökningsmetoder genomgår ett test för att se om det finns statistisk 

signifikans för vad studien försöker studera. I detta fall kommer ett antal tester göras för 

att undersöka om denna studies tekniska analysmodeller ger en högre avkastning än buy 

and hold strategin. Dessa tester kommer göras genom s.k. hypotestester, vilket innebär 

att forskaren vill göra ett konstaterande om populationen baserat på urvalet. Ett 

hypotestest innebär att forskaren formulerar en nollhypotes och en alternativhypotes. 

Nollhypotesen är ett antagande, en förmodan om en hypotes och kan vara formulerad 

som den hypotes som forskaren inte tror på. Alternativhypotesen är motsatsen till 

nollhypotesen, där forskaren ska visa att nollhypotesen inte stämmer. Dock kan nästan 

aldrig forskaren bevisa att en given hypotes är korrekt, däremot kan forskaren förkasta 

en hypotes med en viss signifikansnivå. För att förtydliga innebär det att forskaren 

aldrig kan påstå att nollhypotesen accepteras, utan endast säga att den inte går att 

förkasta. (Studenmund, 2001, s. 113-115) 

 

I detta fall kommer nollhypotesen vara att teknisk analys inte ger en större avkastning 

gentemot buy and hold strategin, att de båda metoderna ger samma resultat. 

Alternativhypotesen kommer vara att teknisk analys ger en högre avkastning än buy and 

hold strategin. Hypoteserna ställs upp enligt följande: 
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Där:  

 Medelvärdet av den avkastning teknisk analys ger för respektive metod. 

 Medelvärdet av den avkastning buy and hold strategin ger för respektive metod. 

 

4.4 Teststatistika 

Efter att hypoteserna är uppställda, definieras en s k teststatistika. Det finns flera olika 

teststatistikor, där vilken som ska användas beror på vilket typ av problem forskaren står 

inför. Teststatistikan är konstruerad på det sätt att om nollhypotesen är sann, kommer 

teststatistikan att vara en slummässig variabel som kommer från en känd fördelning. 

(Downing & Clark, 2010, s. 298)  

 

Eftersom denna studie undersöker om det ena populationsmedelvärdet är större än det 

andra och populationsstandardavvikelsen är okänd kommer teststatistikan att vara t-

fördelad och se ut enligt följande:  

 
 

Där: 

 Stickprovsmedelvärdet av den avkastning teknisk analys ger för respektive 

metod. 

 Stickprovsmedelvärdet av den avkastning buy and hold strategin ger under 

samma period. 

 Stickprovsstandardavvikelsen för teknisk analys. 

 Stickprovsstandardavvikelsen för buy and hold strategin. 

 Stickprovsstorleken för teknisk analys. 

 Stickprovsstorleken för buy and hold strategin. 

 

T-fördelningen används när populationens standardavvikelse (σ) är okänd och 

stickprovets standardavvikelse ( ) får agera estimator. T-fördelningen är baserad på det 

antagande att populationen är normalfördelad. T-fördelningen har en större spridning 

jämfört med z-fördelningen, konfidensintervallen blir större för små urval. Detta är 

anledningen till varför t-fördelningen fungerar bättre för minde stickprov  som 

i denna studies fall. För att kunna tolka teststatistikans värde i t-fördelningstabellen 

måste frihetsgraderna ( ) räknas ut. Formen för det ser ut enligt följande: 

 

 
 

Sedan används frihetsgraderna i t-fördelningstabellen tillsammans med teststatistikans 

värde och därigenom ges ett värde som jämförs med ett kritiskt värde, och därefter 

avgörs om nollhypotesen förkastas eller inte. (Anderson et al, 2007, s. 348-350) 
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Ett annat sätt att tolka teststatistikan 

är med hjälp av det s.k. p-värdet. 

Det är ett sannolikhetsmått som 

mäter vilket support (eller brist på 

support) nollhypotesen har. Desto 

mindre p-värde desto större bevis 

finns det för att förkasta 

nollhypotesen. Figur 15 visar fyra 

p-värden och deras bevisstyrka. 

 

 

 

 

 

Figur 15. P-värden. (Anderson et al, 2007, s. 298)  

  

4.5 Signifikansnivå och kritiskt område 

Vid en hypotesprövning bestämmer alltid forskaren i förväg vilken signifikansnivå testet 

skall ha. Är ett hypotestest signifikant innebär det att det är statistiskt säkerställt med 

vald konfidens att det finns en skillnad. Signifikansnivån bestämmer sannolikheten för 

att utfallet av hypotesprövningen ska hamna i det kritiska området trots att 

nollhypotesen är sann. Antingen är nollhypotesen sann eller är alternativhypotesen sann 

vid en hypotesprövning, inte båda. Idealt vid processen är ett accepterande av 

nollhypotesen när den är sann och ett förkastande av nollhypotesen när 

alternativhypotesen är sann. Dock är inte alltid dessa korrekta slutsatser möjliga. 

Eftersom en hypotesprövning är byggd på ett urval, innebär det att fel kan förekomma. 

(Anderson et al, 2007, s. 293-294) Statistiker har delat in de fel som kan inträffa in i två 

kategorier som visas i Figur 16. 

 

 
Figur 16. Slutsatser vid en hypotesprövning. (Anderson et al, 2007, s. 293) 

 

 

Första raden i Figur 16 visar vad som händer om nollhypotesen accepteras när den är 

sann, däremot om alternativhypotesen är sann begås ett typ II fel. Det är att 

nollhypotesen accepteras trots den är falsk.  Andra raden visar ett typ I fel, det är när 

nollhypotesen förkastas trots den är sann. Till sist visas den andra korrekta slutsatsen att 

förkasta nollhypotesen när alternativhypotesen är sann. Sannolikheten att göra ett typ I 
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fel beror på signifikansnivån. Den grekiska symbolen α (alpha) används som mått för 

signifikansnivån. Genom att bestämma α kontrollerar forskaren sannolikheten för att 

begå ett typ I fel. Om kostnaden för att göra ett typ I fel är hög väljer forskaren ett lågt 

värde på α och tvärtom resonemang för en låg kostnad av att göra ett typ I fel. Vanliga 

signifikansnivåer är 10%, 5% och 1%. För denna studie kommer α vara 0,05, det vill 

säga 5%. (Anderson et al, 2007, s. 293-294) 

 

Signifikansnivån motsvarar ett kritiskt värde, vilket är ett värde som kommer avgöra om 

nollhypotesen förkastas eller inte. I denna studies fall är hypotestestet ensidigt och 

alternativhypotesen frågar om teknisk analys ger en högre avkastning än buy and hold 

strategin, det vill säga om det ena populationsmedelvärdet är större än det andra. Detta 

innebär att det kritiska värdet är det minsta värde som kommer resultera i att 

nollhypotesen förkastas, alla värden under det gör att nollhypotesen inte kan förkastas. 

Det generella uttrycket ser ut enligt följande: 

 

 
 

Där  är teststatistikans observerade värde och  är det kritiska värdet. (Anderson et 

al, 2007, s. 300)  

 
Figur 17. Kritiskt område. (Downing & Clark, 2010, s. 307) 

 

Figur 17 visar det kritiska området för ett t-fördelat övre ensidigt hypotestest med 5 % 

signifikansnivå, precis som i denna studies fall. Det streckade området är där 

nollhypotesen förkastas. (Downing & Clark, 2010, s. 307) Författarna av denna studie 

har valt en signifikansnivå på 5%. 

 

Sannolikheten att göra ett typ I fel gavs av signifikansnivån. Sannolikheten att korrekt 

förkasta nollhypotesen när den är falsk benämns som testets styrka (the power of the 

test). Testets styrka skrivs enligt följande: 

 
 

Där  är sannolikheten att göra ett typ II fel, att acceptera nollhypotesen trots den är 

falsk. -värdet uppnås genom att först räkna ut t-värdet och därefter ges ett värde från t-

fördelningstabellen som slutligen blir -värdet. För två stickprov som i denna studies 

fall ser formeln ut enligt följande: 
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Detta innebär att desto närmare 1 ekvationen  kommer, desto större är förmågan 

att förkasta nollhypotesen när den är falsk. Testet visar då prov på styrka. (Dalgaard, 

2008, s. 158) 

4.6 Multinomial logistisk regression   

Författarna är intresserade av att studera om det finns systematik i när en 

investeringsmetod fungerar bättre än de andra, t.ex. beroende på marknadsklimatet. För 

att kunna mäta detta kommer författarna tillämpa en multinomial logistisk regression. 

Det är en vanlig statistisk modell som används för att studera hur en rad 

bakgrundsfaktorer påverkar sannolikheten för att ett visst diskret utfall (i detta fall 

investerings metod) utfaller. (Krishnapuram et al, 2005. S. 98)  

 

Detta innebär att författarna skattar sannolikheten för att exempelvis 

investeringsmetoden glidande medelvärde ska ge den högsta avkastningen vid en given 

tidpunkt, givet ett visst marknadsklimat, relativt till exempel buy and hold strategin. För 

att skatta sannolikheterna för metoderna buy and hold, glidande medelvärde samt 

Relative Strength Index, har författarna använt sig av indikatorvariabler som tar värdet 0 

eller 1. Variabeln tar värdet 1 om metoden gav högst avkastning vid en given tidpunkt 

jämfört med de övriga metoderna vars indikator- variabler då tar värdet noll.  

 

Sannolikheten för att investeringsmetod j ska vara bäst vid en given tidsperiod ges i den 

multinomiala logistiska modellen av ekvationen: 

 

* 11

11

)...exp(1

)...exp(
)1Pr(

jj n

k

n

k

nn
j

XX

XX
metod , 

 

där och  är parametrar och X1…Xn förklarande variabler. Detta uttryck ger 

sannolikheterna för alla icke-jämförelsekategorier (j). Sannolikheten för 

jämförelsekategorin (j*) ges av: 
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Det författarna har för avsikt att undersöka i denna studie är hur sannolikheten för att en 

investeringsstrategi (buy and hold, glidande medelvärde eller Relative Strength Index) 

ger högst avkastning påverkas av ett antal förklarande variabler, t.ex. marknadsklimat. 

Tecknet på parametrarna  visar hur sannolikheten påverkas av den förklarande 

variabeln X. 

 

4.7 Metodkritik 

Metodkritiken visar vilka brister studien innehåller, vilka typer av undersökningsfel som 

kan uppstå. Författarna vill även poängtera vilka antaganden som lägger grunden för 

studiens modell och metod. 

 

Courtage  

Det första antagandet författarna vidtog var att courtage inte existerade vid samtlig 

handel. Eftersom courtage, avgiften för att köpa eller sälja en aktie (Keown, 2010, s. 
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80), varierar kraftigt mellan svenska banker innebär det att den kan bli missvisande. 

Dessutom kan handelsaktiviteten variera beroende på vilken teknisk analysmetod som 

används och om courtage tillämpas kan det innebära att resultatet i slutändan blir 

missvisandet. Enligt författarna hade det varit önskvärt att använda courtage, dock hade 

det varit tidskrävande samt försvårat studien. En annan anledning till att författarna inte 

har använt courtage beror på att tidigare studier som författarna följt har valt att inte 

använda courtage. 

 

Skatter 

Ett annat antagande var att bortse från samtliga skatter. Författarna anser att det blir för 

komplicerat och omständigt att ta hänsyn till skatteeffekterna varje gång en aktie köps 

eller säljs.   

 

Blankning 

Blankning (short sales) innebär att investeraren lånar och sen genast säljer en tillgång 

som denne inte äger, vilket innebär att investeraren gör sin vinst när priset på aktien 

sjunker. (Keown, 2010, s. 74) Blankning har författarna bortsett ifrån, för om blankning 

hade tillämpats innebar det att till exempel varje gång aktiens kurs ”vänder” och har en 

nedgåendetrend finns det en möjlighet att göra vinst. Detta hade gjort studien mer 

komplicerad och därför har författarna bortsett ifrån det. 

 

Stängningskurs 

Författarna har endast använt aktiens stängningskurs och inte brytt sig om den 

dagshögsta eller lägsta kursen utan endast fokuserat på vad aktien kostar vid stängning. 

 

Räntefritt transaktionskonto 

Författarna har antagit att när kapitalet inte är investerat, utan det väntar på en köp eller 

säljsignal ligger det på ett räntefritt transaktionskonto med räntan 0%. 

4.8 Undersökningsfel 

Detta avsnitt tar upp olika typer av undersökningsfel. Vid en studie är det av yttersta 

vikt att de felkällor som kan förekomma identifieras, detta då författarnas olika val i 

studien kan komma att påverka resultatet såväl som slutsatserna. Felkällorna delas i 

vetenskapligt bruk oftast upp i två kategorier, systematiska fel samt slumpmässiga fel. 

Summan av de systematiska och slumpmässiga felen är det totala felet som kommer 

avsluta avsnittet. 

 

Systematiska fel – Urvalsfel 

Författarna har valt att göra en urvalsundersökning i form av ett slumpmässigt urval. 

Från urvalsundersökningen kommer skattningar att göras för att sen dra slutsatser för 

hela populationen. Den avvikelse som uppstår mellan skattningen i 

urvalsundersökningen kontra det ”sanna” värdet som fåtts via en totalundersökning, 

givet att de resultat som en totalundersökning ger är det sanna värdet, kallas för 

urvalsfel. En totalundersökning hade således eliminerat urvalsfelet. Författarna 

motiverar sitt val att genomföra studien med en urvalsundersökning med att tid och 

resurser för en totalundersökning inte finns, samt att det totala felet kan bli mindre vid 

en urvalsundersökning. För att kunna mäta osäkerheten i de slutsatser som författarna 

kommer dra till populationen är det nödvändigt att varje objekt i ramen har en positiv 

och känd sannolikhet att bli utvald till urvalet. (Dahmström, 2005, s. 318) 
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Systematiska fel – Övriga systematiska fel 

Författarna har använt sig av stängningskurser och daglig data av 30 bolag på OMX 

Stockholms tre listor. All handel sker således med stängningskurser vilket i verkligheten 

inte är helt optimalt, detta innebär exempelvis en köp eller säljsignal kanske egentligen 

uppstår någon gång mitt under börsdagen men investeraren agerar först till slutkursen, 

det vill säga en köpsignal kan uppstå i början av dagen då den enskilda aktien har ett 

värde av 50, men investeraren köper aktien till slutkursen vilket låt oss säga är 51. Detta 

kan leda till att köp som sälj agerandet kan bli förskjutet vilket kan leda till att 

avkastningen på den enskilda aktien blir påverkad. Författarna är medvetna om att 

användning av stängningskurser kan leda till systematiska fel, alternativt slumpmässiga 

fel om det visar sig att dessa tar ut varandra, författarna påpekar dock återigen att tid 

och resurser inte var tillräckliga för att använda mer utförlig data än daglig data. 

 

Slumpmässiga fel – Täckningsfel 

När ett slumpmässigt urval genomförs, ett sådant som författarna valt att göra i den här 

studien, med ett visst antal objekt ur en population, så behövs en förteckning över vilka 

de eventuella undersökningsobjekten är. Författarna måste sedan definiera och avgränsa 

vilka objekt som ingår i studiens målpopulation som de sedan vill dra slutsatser till. När 

urvalet sedan genomförs är två typer av täckningsfel möjliga, övertäckning samt 

undertäckning. Övertäckning innebär att av vår ”urvalsram” innehåller objekt som inte 

tillhör målpopulationen, för studien innebär detta att något bolag från exempelvis First 

North listan, som inte tillhör målpopulationen har hamnat i författarnas urvalsram. 

Undertäckning betyder att det finns objekt i målpopulationen som inte är med i 

urvalsramen, det vill säga att det finns objekt i målpopulationen som inte har någon 

sannolikhet att komma med i urvalet. Av dessa typer av täckningsfel är undertäckning 

det fel som är allvarligast. De saknade objekten kan ha andra egenskaper än de övriga 

vilket riskerar snedvridning av undersökningsresultaten. (Dahmström, 2005, s.319-320) 

Författarna anser att risken för täckningsfel i denna studie är minimal. 

 

Slumpmässiga fel – Bortfallsfel  

Till skillnad från täckningsfel, där önskade undersökningsobjekt inte har någon 

möjlighet att undersökas, så är bortfallsfel saknaden av svar eller data från 

undersökningsobjekten som forskaren valt att undersöka. Anledningarna till bortfall 

brukar kort beskrivas med tre kategorier; att undersökningsobjekten inte är tillgängliga, 

att det objekt som är tänkt att undersökas i form av intervjuer eller enkäter vägrar svara 

på frågor, eller av annan anledning vilket kan vara missförstånd, språksvårigheter eller 

tekniska problem. Bortfall brukar i vetenskapliga termer delas delas upp i 

individbortfall och partiellt bortfall. (Dahmström, 2005, s. 321-322) Individbortfall 

skulle för författarna av den här studien exempelvis innebära att det inte finns någon 

data alls över stängningskurserna för en enskild aktie, partiellt skulle innebära att 

författarna får tag i data över stängningskurs men att det saknas data.  

 

Bearbetningsfel 

Begreppet bearbetningsfel är fel som uppstår vid bearbetningen av den data som 

används i studien. Generellt så delas ofta termen bearbetningsfel upp till de tre tillfällen 

där dessa uppstår vilka är kodningen av datamaterialet, registrering av data till datorn 

och datorbearbetningen. På grund av den här studiens uppbyggnad så kommer 

författarna att undvika riskerna av fel vid kodningen av data samt registrering av data 

till datorn. Detta eftersom den data som författarna använder sig av är hämtad direkt 

från OMX:s databas, där datat redan är filer i Microsoft Excel, vilket är samma program 
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som författarna använder sig av, så ingen kodning av datat sker. OMX:s är datoriserat 

och all handel sker via datorer där datat aldrig behöver registreras för hand, vilket 

innebär att för författarna ses även denna risk som obefintlig. Att det skulle bli fel i 

själva datorbearbetningen skulle innebära för författarnas del att exempelvis fel formler 

gjorts i Excel, denna risk ses som liten då författarna kontrollerat varandra samtidigt 

som de använt de formler som redan är inprogrammerade i programmet.  

 

Det totala felet 

Är som nämnt ovan det samlade felet, vilket uträknas genom att addera följande; 

urvalsfel, övriga systematiska fel, täckningsfel, bortfallsfel samt bearbetningsfel. 

 

Täckningsfel, bortfallsfel samt bearbetningsfel är fel som förekommer i såväl 

urvalsundersökningar såsom den författarna i den här studien valt att göra som i 

totalundersökningar. Optimalt för en undersökning är att det inte uppstår några fel, 

målet för författarna är att minimera det totala felet så gott det går, om fel dock uppstår 

är det viktigt att dessa kan mätas. Om det är möjligt att mäta de fel som uppstår så leder 

det till en bättre kontroll av undersökningsprocessen, möjligheten till att göra ett bättre 

upplägg och utförande av studien, samt att författarna upplyser läsaren om felet. 

(Dahmström, 2005, s. 340)  

 

Vad gäller det totala felet av den här studien anser författarna att det är väldigt litet, och 

är ingenting som bör påverka dess resultat. Studien är i dess uppbyggnad och 

genomförande lik de tidigare studier som genomförts, dock med en annan vinkel. 

 

4.9 Källkritik 

Teknisk analys är ett väldiskuterat ämne i den akademiska världen som i den 

skönlitterära. Vissa källor om teknisk analys är skrivna ur en subjektiv synvinkel, där 

författaren försöker enbart framhäva den tekniska analysens framsida i syfte att 

intressera läsaren. Författarna för denna studie har varit noggranna i granskningen av 

vilka källor som används och i princip enbart använt akademiska referenser. I teoridelen 

beskrivs bland annat den effektiva marknadshypotesen, behavioural finance, tekniska 

analysmetoder och fundamental analys. Samtliga teorier är dels refererade från 

läroböcker som författarna har använt som kurslitteratur under studietiden, främst från 

Finansiering C och Finance Management D, samt dels vetenskapliga artiklar. 

Författarna anser att det har varit intressant att få återkoppla teorier de tidigare har 

använt och nu tillämpa dessa i ett nytt sammanhang. 

 

Den litteratur som genomgående använts mest i studien är vetenskapliga artiklar 

hämtade från Umeåuniversitetsbiblioteks hemsida. På hemsidan finns en rad sökmotorer 

för olika databaser. Författarna har enbart använt söktmotorn ALBUM och databasen 

EBSCO (Business Source Premier), där samtliga vetenskapliga artiklar har påträffats 

efter valt sökord. Artiklarna är skrivna av erkända forskare och ursprungskällan som har 

använts finns alltid refererad. Samtliga artiklar anser författarna av denna studie inneha 

hög tillförlitlighet. Sökorden har varit följande: EMH, efficient market hypothesis, 

Fama, random walk, behavioural finance, inside trading, technical analysis, 

fundamental analysis, relative strength index, moving average, stock return, normal 

distribution, small-cap, mid-cap, large-cap, Brock, technical trading rules, market 

environment och multinomial logistic regression. 
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Samtlig data som använts är hämtad från NASDAQ OMX hemsida och är enligt 

författarnas uppfattning en tillförlitlig källa. Eftersom den finansiella marknaden är hårt 

reglerad är det högst osannolikt att de data som presenteras på NASDAQ OMX hemsida 

är felaktigt. 

 

Författarna har aldrig använt någon ”ren” internetkälla eller annan tveksam källa som 

saknar akademisk grund, utan samtliga referenser är ifrån tryckta akademiska 

läroböcker eller vetenskapliga artiklar. Enligt författarnas åsikt ökar detta studiens 

tillförlitlighet. 
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5. Empiri 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Inledningsvis presenteras hur ofta de olika 

strategierna genererat högst avkastning i procent över samtliga tidsperioder, därefter 

följer det statistiska resultatet. Författarna har valt att dela upp undersökningsperioden i 

flera subperioder. Syftet med uppdelningen är att undersöka hur strategierna fungerar 

vid olika marknadsklimat. Först redovisas resultaten för de tre handelsmetoderna för 

subperioden på 1 år, därefter för 2 år, och slutligen för hela undersökningsperioden på 

10 år. 

 

5.1.1 Resultat på handelsperioder under ett år 

I Tabell 3 visas procentuellt vilken metod som gett den högsta avkastning för 

handelsperioder på 1 år. De första två handelsperioderna, 2001-2002 var en period där 

aktiemarknaden hade en negativ utveckling på grund av ”IT-bubblan”. Under dessa två 

handelsperioder så går det att utläsa att de aktiva metoderna, glidande medelvärde samt 

Relative Strength Index, gemensamt varit ett bättre investeringsalternativ för en 

investerare då dessa metoder gett högst avkastning vid flest tillfällen. Under 

tidsperioderna 2003, 2004 samt 2005 är det omvänt då buy and hold strategin gett högst 

avkastning flest gånger på samtliga listor. Under finanskrisen vars utveckling tog fart 

under handelsperioden 2007 samt fortsatte under 2008 så genererar de aktiva 

investeringsstrategierna högre avkastning vid fler tillfällen. Både glidande medelvärde 

och Relative Strength Index har procentuellt högst avkastning vid fler tillfällen än den 

passiva buy and hold strategin. De två sista handelsperioderna gav buy and hold 

strategin den högsta avkastning vid flest tillfällen av observationerna. 

 

Tabell 3. Den metod som genererat högst avkastning under ett års handelsperioder 

uttryckt i procent. 

 

1 år   

Large 

Cap     

Mid 

Cap     

Small 

Cap   

År B&H MA RSI B&H MA RSI B&H MA RSI 

2001 40% 30% 30% 50% 30% 20% 40% 60% 0% 

                    

2002 20% 50% 30% 60% 30% 10% 10% 70% 20% 

                    

2003 80% 0% 20% 60% 20% 20% 60% 10% 30% 

                    

2004 60% 0% 40% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 

                    

2005 90% 10% 0% 50% 30% 30% 90% 10% 0% 

                    

2006 50% 10% 40% 60% 40% 0% 40% 10% 50% 

                    

2007 10% 30% 60% 40% 20% 40% 20% 50% 30% 

                    

2008 10% 50% 40% 0% 60% 40% 0% 100% 0% 

                    

2009 80% 0% 20% 80% 10% 10% 80% 10% 10% 

                    

2010 70% 20% 20% 40% 30% 40% 60% 30% 10% 
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För att utläsa vilken avkastning de olika metoderna genererat på aktierna under de olika 

handelsperioderna hänvisas läsaren till Appendix A. De två första åren på 2000-talet 

visar att de tekniska analysmetoderna var lönsammast. 2001 och 2002 präglades av ”IT-

bubblan” och index gick kraftigt ned. Anmärkningsvärt är att H&M steg 47,81% under 

2001 med buy and hold strategin, medan aktien gick marginellt minus med RSI. 2003 

till 2006 dominerar buy and hold strategin kraftigt, där Ericsson och Volvo går upp 

94,07% respektive 46,07% under 2003. 2007 och 2008 har återigen de tekniska 

analysmetoderna övertaget och SAAB går upp med 15,64% med RSI, jämfört med att 

den gick ned 39,18% med buy and hold strategin. Avslutningsvis under 2009 samt 2010 

går buy and hold strategierna bäst, till exempel stiger Volvo med 87,65% med buy and 

hold under 2010. (se Tabell A.1 i Appendix A) 

 

Vid en jämförelse av Mid Cap är utvecklingen i stort sett samma som på Large Cap. Till 

exempel var buy and hold sämst på samtliga aktier under 2008. 2005 gick Wallenstam 

upp 56,01%  med glidande medelvärde och ned 67,28% med buy and hold strategin. (se 

Tabell A.2 i Appendix A) 

 

Resultaten och trenden på Small Cap är i stort sett samma som på de två andra listorna. 

Största skillnaden är att vissa år dominerar en metod kraftigt, till exempel under 2005 

var buy and hold bäst på nio av de tio aktierna och under 2008 gav glidande medelvärde 

högst avkastning av samtliga aktier. (se Tabell A.3 i Appendix A) 

 

5.1.2 Resultat på handelsperioder under två år 

Det andra resultatet som redovisas är avkastningen med de tre metoderna på två års 

basis. Totalt ger det fem subperioder på tio år. Tabell 4 visar procentuellt vilken metod 

som gett högst avkastning för varje handelsperiod, där det mest anmärkningsvärda är att 

buy and hold strategin gett den högsta avkastning vid flest observationer på fyra 

subperioder av totalt fem på Large Cap listan. 

 

I Tabell 4 går det att utläsa att den passiva buy and hold strategin har ett något bättre 

resultat än de aktiva metoderna under tidsperioden 2003-2006. Handelsperioden 2007-

2008, där aktiemarknaden drabbades av finanskrisen, har de aktiva 

investeringsstrategierna gett högst avkastning vid betydligt fler tillfällen, framförallt 

glidande medelvärde. Den passiva buy and hold strategin gav högst avkastning för 

endast tio procent av Mid Cap, och inte högst avkastning någon gång på de övriga 

listorna under denna tidsperiod. Värt att notera är att glidande medelvärde gav högst 

avkastning på alla observationerna på Small Cap under 2007-2008. 
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Tabell 4.  Den metod som genererat högst avkastning under två års 

handelsperioder uttryckt i procent. 

 

 2 år   

Large 

Cap     

Mid 

Cap     

Small 

Cap   

År B&H MA RSI B&H MA RSI B&H MA RSI 

2001-

2002 50% 40% 10% 50% 30% 20% 30% 60% 10% 

                    

2003-

2004 80% 0% 20% 40% 40% 20% 40% 20% 40% 

                    

2005-

2006 70% 10% 20% 40% 50% 10% 70% 20% 10% 

                    

2007-

2008 0% 50% 50% 10% 60% 30% 0% 100% 0% 

                    

2009-

2010 80% 10% 10% 70% 20% 10% 70% 30% 0% 

 

För att utläsa vilken avkastning de olika metoderna genererat på varje enskild aktie 

under de två år långa handelsperioder hänvisas läsaren till Appendix A. I Tabell A.6 i (se 

Appendix A) visas avkastningen på Small Cap. Den tekniska analysmetoden RSI ger 

lägst avkastning, däremot ger analysmetoden glidande medelvärde högst avkastning vid 

flest observationer. En annan anmärkningsvärd detalj är att aktien Aspiro, Biotage, Elos 

och Feelgood har nedgångar under den första subperioden med buy and hold strategin, 

medan den är oförändrad med glidande medelvärde under samma period.   

 

5.1.3 Resultat på handelsperioder under tio år 

Tabell 5 visar vilken metod som gett högst avkastning för urvalet under den 10 år långa 

handelsperioden. Med en investeringshorisont på 10 år så har metoden glidande 

medelvärde varit den metod som gett högst avkastning vid flest tillfällen på Large Cap, 

samt Small Cap. Den passiva buy and hold strategin gav högst avkastning vid 60% av 

observationerna på Mid Cap. Relative Strength Index gav sämst resultat. 

 

Tabell 5.  Den metod som genererat högst avkastning under tio års 

handelsperioder uttryckt i procent. 

 

10 År   

Large 

Cap     

Mid 

Cap     

Small 

Cap   

År B&H MA RSI B&H MA RSI B&H MA RSI 
2001-

2010 30,00% 50,00% 20,00% 60,00% 30,00% 10,00% 20,00% 70,00% 10,00% 

 

Tabell A.7 (se Appendix A) visar avkastningen från de tre metoderna på Large Cap 

under hela undersökningsperioden på tio år. De tekniska analysmetoderna har fungerat 

bäst i sju fall av tio. Mest anmärkningsvärt är att SKF har en uppgång med 565,83% 

med buy and hold strategin samt att Volvo har en uppgång på 440,53% med strategin 
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glidande medelvärde. Fullständigt resultat över de undersökta aktierna på Large Cap 

listan på den 10 år långa handelsperioden återfinns i Tabell A.7 i Appendix A. 

 

Vid en jämförelse med Mid Cap så har Buy and hold strategin till skillnad från Large 

Cap fungerat bäst. Exempelvis går Bure equity ned 93,44% med buy and hold och 

95,52% med RSI, dock går aktien upp 169,22% med glidande medelvärde. Fullständigt 

resultat över de undersökta aktierna på Mid Cap listan på den 10 år långa 

handelsperioden återfinns i Tabell A.8 i Appendix A. 

 

Anmärkningsvärt på Small Cap listan är att det är klar dominans från de två tekniska 

analysmetoderna. Buy and hold strategin ger endast bäst avkastning i två fall av tio. Den 

strategi som fungerar bäst är glidande medelvärde som ger högst avkastning i sju fall. 

Fullständigt resultat över de undersökta aktierna från Small Cap listan på den 10 år 

långa handelsperioden återfinns i Tabell A.9 i Appendix A.  

 

5.2.1 Statistiskt resultat 

I detta delkapitel redovisas det statistiska resultat som författarna har uppnått. Som 

nämnt tidigare har en multinomial logistisk regression genomförts för att undersöka 

vilken av de tre metoderna som gett högst avkastning under vilket marknadsklimat.   

 

5.2.2 Statistiskt resultat under handelsperioder på ett år 

När författarna undersökte de tre modellerna där handelsperioderna uppgick till ett år, 

uppnåddes ett resultat där buy and hold var den metod som gav högst avkastning flest 

gånger. Av totalt 300 observationer var buy and hold den metod som 144 gånger gav 

högst avkastning, vilket motsvarar 48% av observationerna. Glidande medelvärde gav 

högst avkastning 28,7% av observationerna, och RSI gav högst avkastning 23,3% av 

observationerna. 

 

I den multinomiala logistiska modell som författarna skattat, har investeringsmetod 

(B&H, MA, RSI) används som beroende variabel där den metod som fungerat bäst 

under handelsperioden fått sin kategori inskriven. De förklarande variablerna har varit 

följande; tid, förändring i avkastning hos den underliggande aktien, standardavvikelse 

samt dummy variabler för Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Tid är en trend indikator 

för att undersöka om det finns någon trend i författarnas urval över hur väl de olika 

investeringsmetoderna fungerar över tidsperioden. Författarna har gett 2001 ett värde av 

ett, åren som efterföljer får i kronologisk ordning var sitt nummer fram till och med år 

2010 vilket har ett värde av 10. Förändring av avkastning samt standardavvikelse är 

variabler för att undersöka skillnaden i marknadsklimat. Dummy variablerna är till för 

att utläsa om det finns någon skillnad i val av metod beroende på vilken lista som den 

underliggande aktien tillhör, det vill säga om företagets börsvärde har någon påverkan. 

 

Modellen som skattades har ett Nagelkerke värde på 0,612. Nagelkerke är ett 

förklaringsgradsmått för icke-linjära modeller och är standard inom statistiken. Ett 

Nagelkerke värde på 0,612 innebär att modellen förutsäger träffsäkerheten bra. Av de 

variabler som författarna valt att använda i den multinomiala logistiska regressionen är 

den enskilda aktiens förändring i avkastning den variabel som är signifikant, med ett 

chi-square värde på 204,911 vilket ses som högt. Detta innebär att om en investerare 

tittar över sitt val av handelsstrategi en gång per år, bör denna välja sin strategi efter 

tron om den underliggande aktiens framtida avkastning. Vad gäller standardavvikelse så 

har författarna inte fått statistiska bevis på att förändring i standardavvikelse på årsbasis 
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skall ha någon påverkan på val av modell. Dummy variablerna med de tre olika 

börslistorna har inte fått ett statistiskt signifikant resultat. Vilket skulle innebära att val 

av metod inte beror på vilken börslista företaget är registrerat på. 

I Tabell 6 visas parameter estimaten där buy and hold metoden är referens metod. Detta 

innebär att siffrorna som visas för glidande medelvärde samt RSI är relativa mot buy 

and hold. Det som går att utläsa i tabellen är att förändring i avkastning är signifikant i 

mot glidande medelvärde och RSI. De negativa B-värdena, vilka är -7,876 för glidande 

medelvärde och -5,719 för RSI, betyder att sannolikheten för att någon av de tekniska 

analysmetoderna skall ge en högre avkastning än buy and hold minskar om om 

avkastningen för den underliggande aktien är positiv. Då glidande medelvärde har ett 

större negativt tal, -7,876, innebär det att marginaleffekten är större för varje enhet 

avkastningen förändras, det vill säga för varje enhet förändringen i avkastning 

förändras, påverkas sannolikheten för att glidande medelvärde skall ge en högre 

avkastning. Tabell 6 visar signifikansnivån på samtliga variabler, som tidigare nämnt är 

variabeln förändring i avkastning den enda signifikanta. Tabellen innehåller även ett 

Waldtest, vilket är ett dubbelriktat hypotestest som bygger på samma princip som ett z-

test. Waldtestet används inom logistisk regression för att testa signifikans hos enskilda 

koefficienter. I detta fall är waldtestvärdet på förändring i avkastningen hos den 

underliggande aktien högt i båda fallen vilket innebär att variablerna är signifikanta. 

 

Tabell 6. Statistik resultat under handelsperioder på ett år med buy and hold som 

referensmetod. 

 

Med buy and 

hold som 

referensmetod  Variabel  B Waldtest Signifikansnivå 

MA Intercept -0,957 1,908 0,167 

  Tid 0,09 1,49 0,222 

  

Förändring i 

avkastning 

-7,876 74,633 0 

  Standardavvikelse 2,14 0,091 0,763 

 

Dummy Large Cap -0,059 0,012 0,914 

 

Dummy Mid Cap 0,485 0,801 0,371 

RSI Intercept -0,559 0,7 0,403 

  Tid 0,093 2,082 0,149 

  

Förändring i 

avkastning 

-5,719 51,717 0 

  Standardavvikelse -6,977 0,601 0,438 

 

Dummy Large Cap 0,457 0,82 0,365 

 

Dummy Mid Cap 0,479 0,865 0,352 

 

 

Författarna återupprepade samma test med RSI som referensmetod som kan utläsas i 

Tabell 7. Detta stärkte resultaten och förståelsen för variationen ytterligare. Förändring i 

avkastningen är de variablerna som indikeras vara signifikanta av waldtestet samt 

signifikansnivån. B-värdena i detta fall var för glidande medelvärde -2,156 och 5,719 

för buy and hold. Tolkningen av detta är att vid en positiv avkastning på den 

underliggande aktien så ökar sannolikheten för att buy and hold skall ge en högre 

avkastning än RSI. Vid en negativ avkastning för den underliggande aktien så ökar 

sannolikheten för att glidande medelvärde skall ge en högre avkastning än RSI.  



51 

 

 

 

Tabell 7. Statistik resultat under handelsperioder på ett år med RSI som 

referensmetod. 

 

Med RSI som 

referensmetod  Variabel B Waldtest Signifikansnivå 

Buy and hold Intercept 0,559 0,7 0,403 

  Tid -0,093 2,082 0,149 

  

Förändring i 

avkastning 

5,719 51,717 0 

  Standardavvikelse 6,977 0,601 0,438 

 

Dummy Large Cap -0,457 0,82 0,365 

 

Dummy Mid Cap -0,479 0,865 0,352 

MA Intercept -0,398 0,376 0,54 

  Tid -0,003 0,003 0,957 

  

Förändring i 

avkastning 

-2,156 11,219 0,001 

  Standardavvikelse 9,117 1,254 0,263 

 

Dummy Large Cap -0,516 1,188 0,276 

 

Dummy Mid Cap 0,006 0 0,989 

 

5.2.3 Statistiskt resultat under handelsperioder på två år 

De statistiska resultaten från ett tvåårs perspektiv är av samma karaktär som under ett 

år. Precis som vid testerna med ett års perioder gav buy and hold modellen den högsta 

avkastningen flest gånger till antalet, 70 gånger av testade 150, vilket motsvarar 46,7% 

av observationerna. Den stora skillnaden mot ett års perioderna är att av de tekniska 

modellerna så gav glidande medelvärde högre avkastning betydligt fler gånger än RSI. 

 

Samma beroende variabel samt förklarande variabler har används vid två års testerna 

som vid ett års testerna. Modellen som helhet, det vill säga att val av metod beror på de 

förklarande variablerna är signifikant även vid två års perioderna. Chi-square värdet är 

vid detta test 120,287. Nagelkerke värdet är 0,631 och ses som relativt högt. 

 

De parameter estimaten som blivit skattade är lika till resultaten som de författarna fått 

över ett års perioderna. Tabell 8 och 9 visar att både med buy and hold samt RSI som 

referensmetod att förändring i avkastning är den enda variabel som är signifikant. Dess 

negativa B-värden innebär att vid positiv avkastning på den underliggande aktien 

minskar sannolikheten för att någon av de tekniska modellerna skall ge högst 

avkastning. Marginaleffekten är störst för glidande medelvärde vilket likt ett års 

perioderna innebär att för varje enhet som avkastningen på den underliggande aktien 

ökar respektive minskar påverkas sannolikheten för att glidande medelvärde skall ge 

högre avkastning gentemot RSI.  Standardavvikelse sett över två år verkar inte heller ha 

någon påverkan på val av modell. 
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Tabell 8. Statistik resultat under handelsperioder på två år med buy and hold som 

referensmetod. 

 

Med buy and 

hold som 

referensmetod Variabel B Waldtest Signifikansnivå 

MA Intercept -0,506 0,312 0,576 

  Tid 0,512 5,686 0,017 

  

Förändring i 

avkastning 

-5,023 39,485 0 

  
Standardavvikelse -3,627 0,27 0,604 

 

Dummy Large Cap -1,346 3,167 0,075 

 

Dummy Mid Cap -0,264 0,13 0,718 

RSI Intercept -0,763 0,87 0,351 

  Tid 0,228 1,422 0,233 

  

Förändring i 

avkastning 

-2,797 19,601 0 

  Standardavvikelse 0,94 0,044 0,833 

 

Dummy Large Cap 0,052 0,005 0,941 

 

Dummy Mid Cap 0,571 0,62 0,431 

 

 

Tabell 9. Statistik resultat under handelsperioder på två år med RSI som 

referensmetod. 

  

Med RSI som 

referensmetod Variabel B Waldtest Signifikansnivå 

Buy and hold Intercept 0,763 0,87 0,351 

  Tid -0,228 1,422 0,233 

  

Förändring i 

avkastning 

2,797 19,601 0 

  Standardavvikelse -0,94 0,044 0,833 

 

Dummy Large Cap -0,052 0,005 0,941 

 

Dummy Mid Cap -0,571 0,62 0,431 

MA Intercept 0,257 0,084 0,772 

  Tid 0,284 2,053 0,152 

  

Förändring i 

avkastning 

-2,226 11,673 0,001 

  Standardavvikelse -4,567 0,544 0,461 

 

Dummy Large Cap -1,398 3,784 0,052 

 

Dummy Mid Cap -0,835 1,575 0,21 

 

Den stora skillnaden för testerna på två år gentemot ett år är att dummy variabeln för att 

vara på Large Cap är näst intill signifikant mot glidande medelvärde, oavsett vilken 

metod som är referensmetod. Variabeln har ett negativt B-värde i båda fallen vilket 

skulle betyda att sannolikheten för att just glidande medelvärde skall ge bäst avkastning 

minskar om aktien befinner sig på Large Cap till skillnad från de andra listorna. 
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Avslutningsvis sammanfattas i Tabell 10 vilken avkastning varje modell gav under 

respektive tidperiod. Resultatet mellan de både tidsperioderna visar ingen större 

skillnader, förutom att glidande medelvärde gav en betydligt högre avkastning gentemot 

RSI under andra subperioden.  

 

Tabell 10. Metod som gav högst avkastning under respektive period. 

 

Metod Högst avkastning under ettårs 

basis 

 Högst avkastning under tvåårs 

basis 

B&H 48% 46,70% 

MA 28,70% 34,70% 

RSI 23,30% 18,70% 

 

Summeringen av analysen på båda handelsperioderna är att vid en negativ avkastning på 

den underliggande aktien, så är sannolikheten störst för att de tekniska analysmetoderna 

ger en högre avkastning gentemot buy and hold. Sannolikheten för att glidande 

medelvärde ger en högre avkastning än RSI ökar ju mer negativ avkastningen blir. Vid 

positiv avkastning på den underliggande aktien är dock sannolikheten högst att buy and 

hold modellen skall ge den högsta avkastningen gentemot de andra två modellerna. 

Detta innebär att en investerares tro om en akties framtida prisutveckling är styrande vid 

val av metod. 
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6.  Analys 

I Analysdelen kommer det empiriska resultatet att diskuteras med utgångspunkt i de 

teorier författarna har använt samt återkoppla resultatet med studiens 

problemformuleringar och syfte. Författarna har valt att dela upp analysen i olika delar 

och börjar med att återkoppla analysen till marknadseffektiviteten, därefter analyseras 

hur väl investeringsmetoderna fungerar. Vidare återkopplas hur väl analysmetoderna 

fungerar beroende på vilken lista som aktierna tillhör och slutligen analyseras hur 

subperioderna samt marknadsklimatet påverkar val av investeringsmetod. 

 

6.1 Teknisk analys och marknadseffektivitet 

Fama skrev om den effektiva marknadshypotesen 1970, att marknaden är effektiv när 

priset på en tillgång speglar all tillgänglig information. Givet att marknaden är effektiv 

ska det inte vara möjligt att genom analys av historisk data kunna förutspå svängningar 

och mönster i en tillgångs kursutveckling och därigenom göra en vinst. Det i grund och 

botten Eugene Fama menade var att teknisk analys inte är möjligt givet att marknaden är 

fullständigt effektiv. En av studiens problemformuleringar var; genererar de tekniska 

analysmetoderna glidande medelvärde eller Relative Strength Index en högre 

avkastning gentemot buy and hold strategin? Resultatet var varierande, det visade att 

teknisk analys inte alltid gav en högre avkastning än buy and hold, samtidigt gav inte 

alltid heller buy and hold än högre avkastning gentemot teknisk analys. Detta innebär 

att författarna inte kan förkasta nollhypotesen, författarna kan inte med statistisk 

signifikans konstatera att teknisk analys ger en högre avkastning än buy and hold 

strategin. Dock fungerade teknisk analys under vissa perioder bra och gav en högre 

avkastning än buy and hold, så författarna kan inte hålla med till fullo om Famas teori 

om den effektiva marknaden. Den svaga formen säger att det aldrig är möjligt att se 

mönster i kursutvecklingen och att prisförändringarna följer en random walk, vilket inte 

alltid har varit fallet i denna studie. Författarna har upplevt att i vissa fall går priset att 

förutspå med hjälp av kurshistorik, trots detta hävdar ändå författarna att marknaden på 

Stockholmsbörsen är tillräckligt effektiv för att en investerare inte ska kunna erhålla en 

högre avkastning med teknisk analys på lång sikt. Med det sagt vill ändå författarna 

rikta viss kritik mot den effektiva marknadsteorin, eftersom det i flera fall var möjligt att 

förutsäga kursutvecklingen med hjälp av historiskt data.  

 

Marknadens effektivitet verkar mer som ett dynamiskt koncept, vilket innebär att den är 

mer eller mindre effektiv under olika perioder. Enligt författarnas åsikt visar resultatet 

av denna studie att marknaden varierar dynamiskt över tiden, aktiepriser följer inte alltid 

en slumpmässig utveckling där all information reflekteras i priset. Författarna menar 

precis det Lawrence (2007) kom fram till i sin studie att marknaden inte alltid agerar 

fullständigt effektivt, utan ibland över och underreagerar. Lin et al (2011) menar att 

investerare ofta följer ett ”flockbeteende” som skapar mönster. Enligt författarnas åsikt 

skapar detta köp och säljsignaler och därigenom möjliggör för investerare att tillämpa 

teknisk analys. 

 

6.2 Hur väl fungerar investeringsmetoderna? 

Glidande medelvärden av den längre sorten som det 5-150 som författarna av den här 

studien valt att utvärdera, fungerar som bäst när det är en tydlig trend på för aktien. Vid 

perioder av längre upp respektive nedgångar fungerar glidande medelvärde bra. När den 

underliggande aktien dock rör sig i en mer trendlös fas fungerar metoden inte lika bra, 

vilket är samma slutsats som Wong kom fram till i sin studie 2003. I den trendlösa fasen 

hoppar aktiekursen upp och ner runt det glidande medelvärdet och ger felaktiga signaler. 
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Tabell 11. Avkastning på köp och säljsignaler för glidande medelvärde. 

 

Glidande  

medel- 

värde     Signal 

Antal 

signale

r 

Signal 

som gett 

lägst 

resultat 

Signal 

som gett 

högst 

resultat Medelvärde 

Standard

-avvikelse 

Korrek

t signal 

Large 

Cap Köpsignal 238 -0,4886 0,8248 0,0284 0,1722 31,99% 

 

Säljsignal 229 -0,6943 0,5583 0,0069 0,1162 14,53% 

                

Mid 

Cap Köpsignal 242 -0,3067 2,9235 0,0741 0,3128 42,84% 

 

Säljsignal 233 -0,9567 0,2934 -0,0196 0,1538 30,35% 

                

Small 

Cap Köpsignal 211 -0,5338 2,1429 0,0301 0,3028 24,94% 

 

Säljsignal 201 -0,9110 0,6488 0,0042 0,2033 22,66% 

 

Tabell 11 visar hur avkastningen för köp respektive säljsignalerna för glidande 

medelvärde sett ut över hela 10 års perioden för alla aktier, vilka är kategoriserade till 

dess respektive lista. Vilket går att utläsa från Tabell 11 framkommer det att den 

genomsnittliga avkastningen för köpsignalerna är positiva på alla listor för metoden 

glidande medelvärde, den högsta genomsnittliga avkastningen på köpsignalerna 

uppmättes på Mid Cap listan, då varje köpsignal gav en genomsnittlig avkastning på 

7,41% innan investeraren som följde handelsreglerna sålde av innehållet. Mid Cap listan 

var även den enda av listorna där säljsignalerna fick ett medelvärde som var negativt, -

1,96%. Som tidigare nämnt så fungerar glidande medelvärden som sämst när aktien 

befinner sig i en trendlös fas. Antalet köp och säljsignaler som gav var en sann signal, 

det vill säga att köpsignalen gav en avkastning >0 och en säljsignal gav en avkastning 

<0 var få. På Large Cap var andelen korrekta köpsignaler 31,99%, samtidigt som 

korrekta säljsignaler var 14,53%, det vill säga nästan 2 av 3 köpsignaler var felaktiga, 

dock var de som var korrekta väldigt bra där den högsta avkastningen på en signal på 

Large Cap var 82,48%. Mid Cap var den lista vars andel korrekta signaler var som 

störst, 42,84% av köpsignalerna och 30,35% av säljsignalerna. Andelen felaktiga 

signaler är relativt hög, däremot är de korrekta signalerna bra. Vilket syns i tabell 11, så 

har metoden missat så stora nedgångar som -69,45% på Large Cap, -95,67% på Mid 

Cap samt -91,10% på Small Cap vid en korrekt säljsignal. Tittar författarna tillbaka på 

det resultat som tidigare visats, så kan det konstateras att detta inte hänt bara någon 

enskild aktie. När författarna testade modellerna där varje handelsperiod var ett år, var 

glidande medelvärden bäst 70% av gångerna år 2008 vilket var året då ”finanskrisen” 

slog till. Året 2009 vilket var ett då börsen återhämtade sig kraftigt från den finansiella 

krisen var glidande medelvärde endast bäst modell att välja 6,67% av 

undersökningsobjekten. Liknande är det år 2002 och 2003, ett år av kraftig nedgång 

gjorde att glidande var bäst 50% av objekten 2002, och endast 10% år 2003. 

 

RSI fungerade som bäst i författarnas studie omvänt från glidande medelvärde när 

trenden inte är allt för stark, vilket liknar det resultat Wong kom fram till i sin studie 

2003. Vid kraftiga upp respektive nedgångar tenderar RSI Peak att ge felaktiga signaler. 

Peak metoden är i dess natur skapad för att köpa när den underliggande aktien är 

översåld, och sälja aktien när den är överköpt. RSI 14 innebär att metoden endast tar 
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hänsyn till de 14 senaste handelsdagarna och när det är en allt för stark trend 

uppkommer, uppgång som nedgång, så missar RSI 14 att ge rätt signaler. Rent praktiskt 

har det sett ut enligt Figur 18 att RSI köpt när aktien de 14 senaste dagarna blivit relativt 

översåld, när sedan de kraftiga negativa trenderna tagit fart så blir inte aktien överköpt 

under en längre tid. 

 

Tabell 12. Avkastning på köp och säljsignaler för RSI. 

 

RSI  Signal 

Antal 

signaler 

Signal 

som gett 

lägst 

resultat 

Signal 

som 

gett 

högst 

resultat 

Medel- 

värde 

Standard

-avvikelse 

Korrekt 

signal 

Large 

Cap Köpsignal 223 -0,8103 0,3800 0,0176 0,1230 67,02% 

 

Säljsignal 214 -0,5267 1,4109 0,0019 0,1731 53,64% 

                

Mid 

Cap Köpsignal 265 -0,7669 0,6659 0,0123 0,1364 61,55% 

 

Säljsignal 253 -0,7056 1,1479 0,0160 0,2206 50,84% 

                

Small 

Cap Köpsignal 241 -0,8266 1,4679 -0,0256 0,2447 51,62% 

 

Säljsignal 228 -0,7885 2,0026 0,0114 0,2688 55,93% 

 

Tabell 12 visar hur avkastningen för köp respektive säljsignalerna för RSI sett ut över 

hela 10 års perioden för alla aktier, vilka är kategoriserade till dess respektive lista. Som 

tidigare nämnt har RSI en tendens att ge felaktiga signaler när trenderna är för starka 

och fungerar bättre när aktien är i en mer trendlös fas, samt vid perioder av negativ 

avkastning. Tittar vi över hela stickprovet så är siffrorna inte så imponerande vad gäller 

köp respektive säljsignalernas genomsnittliga avkastning. För Small Cap har 

köpsignalerna till och med en negativ genomsnittlig avkastning -2,56%, samtidigt som 

säljsignalerna har en positiv genomsnittlig avkastning 1,14%. Anledningen till att den 

genomsnittliga avkastningen är så dålig beror till stor del på de felaktiga köpsignalerna 

som uppstått. För andelen korrekta signaler, är jämfört med glidande medelvärde 

betydligt bättre. Procentuellt så gav stickprovet rätt köpsignaler på Large Cap 67,02% 

av gångerna, säljsignalerna var korrekt 53,64% av gångerna. Jämfört med glidande 

medelvärde där antalet felaktiga köpsignaler var 2 av 3, så var antalet felaktiga 

köpsignaler ungefär 1 av 3 för RSI, dock var dessa felaktiga signaler förödande. På alla 

listor har felaktiga signaler någon gång gett en negativ avkastning på 75% eller mer. 

 

När författarna undersökte modellen där varje handelsperiod var ett år, så fungerade RSI 

som bäst 2007 vilket är början av finanskrisen, jämfört med de övriga modellerna, RSI 

var då bäst 13 av 30 möjliga, det vill säga 43,3% av observationerna. 
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Figur 18. Ericssons aktieutveckling samt RSI. 

 

Figur 18 är ett exempel tagit från den studie författarna gjort. Figuren visar Ericsson 

aktiens utveckling mellan 2002-01-29 till 2002-10-24. RSI Peak metoden köper när 

aktien är relativt "översåld" och säljer när den är relativt "överköpt". Sträckan A i den 

övre figuren visar hur bra RSI kan fungera. Den ger en perfekt köpsignal och sen en 

säljsignal i optimalt läge. Därefter har aktien en kraftigt negativ avkastning under en 

längre period. Sträckan B i den övre figuren visar att den andra köpsignalen inträffar 

strax före den kraftiga nedgången börjar. Aktien är då "översåld", problemet är att den 

kraftiga nedgången leder till att aktien inte blir "överköpt" förrän vid säljsignalen då 

redan aktien har sjunkit. Detta är under ”IT-bubblan”, och aktien hade sjunkit 81,03 %, 

vilket hade inneburit en förödande förlust för en investerare. Detta är enligt författarna 

ett bra exempel när teknisk analys fungerar som bäst och sämst. Först en perfekt 

köpsignal och säljsignal, och därefter följer en grovt missvisande köpsignal. 

 

6.3 Teknisk analys vid olika aktielistor 

En annan problemformulering var; påverkas val av investeringsmetod beroende på om 

aktien tillhör Large Cap, Mid Cap eller Small Cap? En rad studier har gjorts inom detta 

ämne och 2009 gjorde Marshall en undersökning med resultatet att de mindre likvida 

aktielistorna inte var lika effektiva som de större aktielistorna. Marshall hävdade att 

teknisk analys fungerar bäst på aktielistor där företag med lågt börsvärde existerar, som 

Small Cap. Eftersom handel inte sker lika frekvent som på de större listorna innebär det 

av effektiviteten avtar.  
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Författarna av denna studie fann detta högst intressant och genomförde en multinomial 

logistisk regression av samtlig avkastningsdata från analysmodellerna. Aktielistorna 

Small Cap, Mid Cap och Large Cap användes som dummyvariabler i regressionen för 

att se om det fanns statistisk signifikans att val av metod påverkas av vilken lista som 

aktien tillhör. Resultatet var att det inte fanns något statistiskt stöd för att val av metod 

påverkades på grund av vilken aktielista företaget var registrerat på. Vad gäller denna 

studie innebär det att författarna inte kan påstå att det spelar någon roll vilken aktielista 

av studiens urval en investerare väljer att genomföra teknisk analys på för att försöka 

uppnå så hög avkastning som möjligt. Med detta sagt vill författarna inte utesluta 

Marshalls resonemang angående handel på de mindre aktielistorna som exempelvis 

First North och Aktietorget.  

 

6.4 Subperioder och marknadsklimat 

Problemformuleringen; vid vilket marknadsklimat fungerar investeringsmetoderna buy 

and hold, glidande medelvärde eller Relative Strength Index som bäst? Författarna 

valde att dela in hela undersökningsperioden i olika handelsperioder för att enklast 

kunna urskilja under vilken tidsperiod och marknadsklimat de tekniska analysmetoderna 

fungerar som bäst. I Tabell 13 följer en sammanfattning där författarna har valt att lägga 

ihop de både tekniska analysmetoderna (TA) och jämföra med buy and hold. Detta för 

att förtydliga det resultat studien har uppnått. Tabellen visar subperioden på ett års basis 

och den metod mellan buy and hold och teknisk analys som har gett högst avkastning. 

Resultatet är intressant och visar att det är ingen större skillnad mellan de tre listorna. 

Författarna har valt att analysera resultatet och hänvisar läsaren till Figur 19 som visar 

Stockholmsbörsen all share index under en tioårsperiod. Detta för att få en uppfattning 

hur det ekonomiska läget såg ut i allmänhet och om det finns ett samband mellan index 

utveckling och vilken metod mellan buy and hold och teknisk analys som har gett högst 

avkastning. 

 

Inressant är tidsperioden 2001-2002 som är markerad i Tabell 13 med rektangel 1. Den 

tidsperioden visar att teknisk analys ser ut att fungera bäst i de flesta fallen. Perioden i 

början på 2000-talet kännetecknas av att ”IT-bubblan” spricker och därefter följer en 

kraftig nedgångsfas. Rektangel 1 i Figur 19 visar den kraftiga nedgång som skedde 

under tidsperioden 2001-2002. Detta är en indikation på att teknisk analys fungerar 

bättre under en nedgång. 

 

Under tidsperioden 2003-2005, rektangel 2 i Tabell 13, är det en kraftig dominans av 

buy and hold strategin, där teknisk analys inte gett högre avkastning någon gång. Figur 

19 visar tidsperioden 2003-2005 och är markerad med rektangel 2. Denna period 

kännetecknas med en återhämtning efter ”IT-bubblans” nedgångsfas och därefter en 

kraftig uppgång. Figuren visar uppgången under denna period vilket indikerar att buy 

and hold fungerar bäst under att marknaden är i en uppgångsfas. 

 

Rektangel 3 i Tabell 13 visar åren 2007-2008 där teknisk analys gav högst avkastning i 

samtliga fall. Tidsperioden 2007-2008 är finanskrisen och kännetecknas av en kraftig 

ekonomisk nedgång världen över. Rektangel 3 i Figur 19 visar nedgången under 

finanskrisen. Detta är återigen en indikation på att teknisk analys fungerar bäst när 

marknaden är i en nedgångsfas. 

 

2009-2010 i Tabell 13 i rektangel 4 visar att buy and hold gav högst avkastning i nästan 

samtliga fall. Denna period kännetecknas av en återhämtning från finanskrisen och en 



59 

 

uppgång, vilket även rektangel 4 i figur 19 visar. Detta är återigen en indikation på att 

buy and hold fungerar bäst vid uppgång. 

 

Tabell 13. En jämförelse mellan teknisk analys och buy and hold, vilken som gav 

högst avkastning under en handelsperiod på ett år. 
 

 
Metod som gav högst avkastning under en subperiod på ett års basis 

 
Large Cap Mid Cap Small Cap 

2001 TA Lika TA           1 

2002 TA B&H TA 
2003 B&H B&H B&H        2 

2004 B&H Lika Lika 

2005 B&H Lika B&H 

2006 Lika B&H TA 
2007 TA TA TA            3 

2008 TA TA TA 
2009 B&H B&H B&H         4 

2010 B&H TA B&H 

 

 

 
 

Figur 19. Graf över Stockholmsbörsen All Share Index mellan åren 2000-2010. 

 

Tabell 14 visar den andra subperioden på tvåårs basis. Den överensstämmer med vad 

som tidigare är konstaterat om vilken tidsperiod och under vilket marknadsklimat varje 

metod är bäst att tillämpa. 
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Tabell 14. En jämförelse mellan teknisk analys och buy and hold, vilken som gav 

högst avkastning under en handelsperiod på två år. 

 

 
Metod som gav högst avkastning under en subperiod på två års basis 

 
Large Cap Mid Cap Small Cap 

2001-

2002 Lika Lika TA 

2003-

2004 B&H TA TA 

2005-

2006 B&H TA B&H 

2007-

2008 TA TA TA 

2009-

2010 B&H B&H B&H 

 

 

För att sammanfatta vad den generella slutsatsen är ifrån de båda subperioderna 

tillsammans med Stockholmsbörsens all share index är att teknisk analys tillsyntes 

fungerar bäst under en ekonomisk nedgång och att buy and hold strategin fungerar bäst 

under en ekonomisk uppgång. Både under den ekonomiska nedgångsfasen som skedde 

efter ”IT-bubblan” i början på 200-talet och under finanskrisen 2008 visade resultaten 

att de tekniska analysmetoderna var överlägsna jämfört med buy and hold strategin. 

Samt efter respektive nedgångsfaser har en kraftig återhämtning och uppgång skett, 

under dessa två perioder har buy and hold istället varit överlägsen. 
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7. Slutsats 

I slutsatskapitlet har författarna avsikt att föra en diskussion kring resultaten och 

analysen som i sin tur leder till en slutsats. Författarna kommer här återkoppla till de 

grundläggande problemfrågeställningarna och studiens syfte. Kapitlet kommer att 

avslutas med ett kort förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

7.1 Högre avkastning med teknisk analys? 

Ett syfte med studien var att undersöka om de två tekniska analysmetoderna glidande 

medelvärde eller Relative Strength Index generar en högre avkastning gentemot buy and 

hold strategin. Den generella slutsatsen författarna kan dra är att teknisk analys inte 

genererar en högre avkastning på lång sikt. Som tidigare nämnt innebär det att 

nollhypotesen inte kan förkastas. Dock i flera fall, beroende på tidsperioden och vilket 

marknadsklimat som råder kan teknisk analys generera en högre avkastning än buy and 

hold. Resultatet från de tekniska analysmetoderna är i många avseenden intressanta. I 

flera fall har säljsignalerna och köpsignalerna fungerat med högsta pricksäkerhet och 

har levererat en hög avkastning. Dessvärre uppstår missvisande signaler med förödande 

konsekvenser, i analysen beskrivs när en säljsignal ”missas” av Ericssons aktie och 

aktiekursen sjunker drastiskt utan att en ny säljsignal kommer förrän aktien har tappat 

allt värde. Detta leder i många fall till en stor förlust och kan ses som den största 

nackdelen med teknisk analys. 

 

Ett viktigt antagande författarna har vidtagit vid denna studie är att bortse ifrån 

transaktionskostnader, skatteeffekter samt blankning. Författarna är väl medvetna om att 

resultatet hade sett annorlunda ut om de inte genomfört antagandet. Vid teknisk analys 

köp och säljs aktier frekvent vilket hade inneburit höga transaktionskostnader. 

Författarna har även noterat att vid en tillämpning av blankning skulle även det innebära 

att resultatet påverkas. 

 

7.2 Marknadsklimat avgör investeringsstrategi  

Vilket författarna tidigare nämnt så har de i förarbetet till studien samt under arbetets 

gång sett flertalet tidigare rapporter som fokuserat på att utvärdera vilket resultat som 

kunnat uppnås via olika metoder av teknisk analys. Författarna har aldrig stött på ett 

arbete som fokuserat på när en investerare ska använda en viss analysmetod till det 

rådande marknadsklimatet och vad som ligger till grund för det valet. Detta resulterade i 

att författarna valde problemformuleringen; vid vilket marknadsklimat fungerar 

investeringsmetoderna buy and hold, glidande medelvärde eller Relative Strength Index 

som bäst?  

 

Resultaten som redovisats visar tydligt att de olika metoderna gett den högsta 

avkastningen vid olika tillfällen. Genom tabeller har det tydligt redovisats hur de 

tekniska metoderna glidande medelvärde samt Relative Strength Index fungerat bättre 

då marknadsklimatet varit i en nedgångsfas. Vid ”IT-bubblan” så som ”finanskrisen” 

har de tekniska analysmetoderna ett överlägset resultat mot buy and hold strategin. När 

marknaden varit i en uppgångsfas har buy and hold metoden gett en högre avkastning 

än metoderna glidande medelvärde och Relative Strength Index, vilket visats då 

handelsperioderna varit ett och två år. Detta påstående om att teknisk analys fungerar 

bättre vid en nedåtgående trend har sedan statistiskt bevisats genom den multinomiala 

logistiska regression som författarna genomfört. Resultaten från regressionen visar att 

förändring i avkastning är statistiskt signifikant i val av modell för ett år som två år 

långa handelsperioder. Det författarna redovisat innebär för en investerare att 
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sannolikheten för att någon av de tekniska analysmetoderna skall ge en högre 

avkastning relativt än buy and hold ökar då avkastningen på den underliggande aktien är 

negativ. När den underliggande aktiens förväntade avkastning är positiv bör 

investeraren välja en buy and hold strategi då sannolikheten att den metoden ger högre 

avkastning relativt de andra modellerna är som störst.  

 

Ett annat syfte med studien var att undersöka om ett bolags börsvärde hade någon 

påverkan på hur väl teknisk analys fungerar, samt om valet av metod påverkas beroende 

av detta. Avkastningen för hela portföljen var som högst om en investerare enbart 

använde glidande medelvärde under hela tioårs perioden på Small Cap listan, vilket var 

den enda listan som buy and hold inte gav den sammanlagda högsta avkastningen. Trots 

detta har författarna inte statistiskt kunnat bevisa att ett bolags börsvärde har någon 

påverkan på vilken analysmetod en investerare bör välja, vilket talar emot studien som 

Marshall genomförde (2009) där det påpekats att det finns en tendens till att teknisk 

analys fungerar bättre på de mindre likvida listorna.  

 

7.3 Handelspolicy implikation 

Resultatet i sig att teknisk analys fungerar bättre ”ibland” än buy and hold är inte helt 

chockerande för författarna. Resultatet pekade på att teknisk analys fungerade som bäst 

när marknaden generellt var i en nedåtgående trend. Som tidigare konstaterats i 

analysdelen är inte alltid marknaden effektiv. Den effektiva marknadshypotesen är inte 

ett absolut begrepp utan ska snarare tolkas som ett relativt begrepp. Marknaden rör sig 

dynamiskt över tiden och är i vissa perioder mindre effektiv än under andra, detta 

skapar möjligheter till att tillämpa teknisk analys. 

 

Det författarna slutligen vill poängtera är att problemformuleringen, ”vid vilket 

marknadsklimat fungerar investeringsmetoderna buy and hold, glidande medelvärde 

eller Relative Strength Index som bäst?”, är besvarad med det resultat den multinomiala 

logistiska regressionen gav. Resultatet indikerade på en handelspolicy implikation och 

är av högsta intresse, då resultatet visar att förändring i avkastning är statistiskt 

signifikant vid val av investeringsmetod. Detta innebär att om investeraren tror på en 

nedåtgående trend ska denne välja en teknisk analysmetod och om investeraren tror på 

en uppåtgående trend ska denne välja en buy and hold strategi.        

 

7.4 Studiens tillförlitlighet 

Hur tillförlitlig en studie är brukar i vetenskapliga termer förklaras med dess reliabilitet. 

Begreppet reliabilitet är en term som förklarar hur väl en studie kan återupprepas. Hög 

reliabilitet innebär att en undersökning skall kunna återupprepas utan att resultaten 

skiljer sig anmärkningsvärt mellan undersökningstillfällena, det vill säga att 

slumptermen är liten. (Dahmström, 2005, s. 334) Författarna anser att denna studie 

innehåller hög reliabilitet. Detta av anledningen att undersökningsprocessen i sig är 

tydligt förklarad, samt att den data som används är av historisk karaktär och publik. Det 

innebär att om denna studie återupprepas med samma stickprov skulle inte resultaten 

skilja sig åt. 

 

Hög reliabilitet är ett grundvillkor för att mätprocessen skall ha hög validitet. 

Sanningskriteriumet validitet förklaras hur väl studien mäter det den är tänkt att mäta 

(Dahmström, 2005, s. 334). Studien författarna genomför grundar sig i att mäta hur 

skillnaden i avkastning på aktiemarknaden ser ut beroende på vald investeringsmetod. 
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Studien kommer att mäta avkastningen för metoderna med välkända modeller och 

formler inom finansiering, detta bidrar till en hög validitet för studien enligt författarna. 

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Författarna är väl medvetna om att datahantering allid är tidskrävande, dock önskar dem 

själva att de undersökt fler aktier under längre perioder. Dessutom hade det varit 

intressant att testat fler modeller inom teknisk analys. Författarna önskade själva att de 

testat hur metodvalet hade påverkats av fler variabler när de undersökte hur teknisk 

analys påverkas av det rådande marknadsklimatet. 

 

En modell som tar hänsyn till transaktionskostnader, skatteeffekter samt blankning hade 

varit intressant att tillämpa. Eftersom denna modell hade varit ett steg närmare det 

praktiska och därigenom inte varit lika hypotetisk som de tidigare studierna. 
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Appendix A – Avkastnings resultat 

 

Tabell A.1 visar avkastningen på Large Cap under handelsperioden ett år. 

 

Tabell A.1 Avkastning Large Cap under ett år. 

År Metod Autoliv AstraZ Elec Erics SHB H&M Industriv SAAB SKF Volvo 

2001 B&H 
38,98% -2,41% 22,67% 

-
46,41% 

-8,92% 47,81% -21,15% 24,50% 39,35% 11,79% 

  MA 5,12% -4,78% -3,19% -0,89% 0,35% 17,37% -3,27% -8,75% 11,17% 2,33% 

  RSI 
6,54% 8,38% 5,57% 

-
39,92% 

-8,41% -0,21% -30,49% 9,26% 24,84% 14,73% 

                        

2002 B&H 
-8,54% 

-
34,66% 

-5,61% 
-

83,31% 
-

18,88% 
-

20,50% 
-36,75% 1,06% 22,27% 

-
13,39% 

  MA 
4,63% -5,27% 5,60% 

-
31,57% 

-6,87% 
-

31,35% 
-31,74% 19,13% -4,99% 

-
18,67% 

  RSI 
-

20,20% 
-

33,37% 
0,51% 

-
83,02% 

1,39% -9,76% -14,48% -1,07% 12,65% 
-

15,40% 

                        

2003 B&H 45,87% 15,93% 12,59% 94,07% 24,57% -1,72% 15,18% 13,16% 17,81% 46,70% 

  MA 
42,61% 2,00% 6,95% 36,44% 20,41% 

-
23,20% 

-0,74% -1,44% -8,85% 33,33% 

  RSI 11,23% 28,44% 2,47% 35,16% 10,46% 3,97% 2,14% 2,45% 6,22% 5,00% 

                        

2004 B&H 
17,18% 

-
31,16% 

-3,42% 61,83% 19,03% 35,86% 40,45% 6,98% 7,65% 18,40% 

  MA 
8,63% 

-
11,14% 

-0,89% 42,99% 16,13% 10,92% 33,19% -4,11% -6,99% 18,40% 

  RSI 8,77% -0,30% 2,77% 30,03% 3,84% 5,73% 2,47% 8,55% 20,95% 8,48% 

                        

2005 B&H 13,73% 60,49% 34,41% 29,72% 14,53% 15,45% 30,42% 45,22% 59,80% 42,41% 

  MA 4,48% 34,40% 20,44% 18,02% 4,17% 13,08% 23,03% 45,19% 50,27% 29,08% 

  RSI 5,72% 15,98% 29,76% 7,01% 16,75% 4,05% 21,66% 0,00% 6,91% 3,94% 

                        

2006 B&H 14,68% -4,62% -34,69% 2,55% 7,36% 29,37% 29,53% 27,25% 16,90% 26,33% 

  MA 0,13% -6,89% -4,39% -2,80% -2,39% 14,84% 19,60% 10,01% 20,24% 18,32% 

  RSI -2,99% 6,77% 13,15% 5,28% 17,29% 2,77% 2,06% 7,95% 3,07% 3,59% 

                        

2007 B&H 
-

19,26% 
-

26,75% 
-23,08% 

-
47,70% 

-4,26% 10,92% -21,84% 
-

39,18% 
-

11,42% 
15,50% 

  MA 
-

14,15% 
0,00% 2,17% 

-
39,10% 

-
12,53% 

9,46% 5,94% 
-

14,86% 
-9,71% 25,61% 

  RSI 
-

13,67% 
4,16% 9,89% 

-
40,72% 

5,56% 4,38% -19,21% 15,64% -8,74% -0,49% 

                        

2008 B&H 
-

49,93% 
15,41% -31,19% 

-
15,93% 

-
36,54% 

-
16,71% 

-49,51% 
-

42,94% 
-

23,70% 
-

57,16% 

  MA 
-8,20% 14,74% 0,00% 

-
34,36% 

-6,41% -1,44% -4,64% 
-

25,26% 
-

18,58% 
-4,70% 

  RSI 
-8,40% 23,63% -17,15% 

-
28,18% 

2,83% 5,14% -32,46% 
-

46,69% 
5,10% 

-
46,19% 

                        

2009 B&H 84,91% 6,39% 133,91% 7,90% 60,08% 23,92% 62,14% 55,93% 60,00% 39,71% 

  MA 75,04% 2,23% 125,30% -8,38% 55,79% 21,65% 47,13% 46,75% 46,38% 31,56% 

  RSI 33,56% -1,51% 1,57% 4,25% 7,75% -3,58% 37,09% 64,97% 24,90% 45,39% 

                        

2010 B&H 70,56% -7,56% 13,02% 16,82% 2,82% 12,45% 41,32% 6,96% 52,55% 87,65% 

  MA 
70,01% -1,90% -26,06% 1,95% 

-
20,07% 

-9,63% 15,09% 0,02% 34,98% 71,03% 

  RSI 21,92% -7,70% 9,71% 12,81% 24,35% 6,23% 43,71% 4,23% 24,23% 36,95% 



69 

 

Tabell A.2 visar avkastningen på Mid Cap under handelsperioden ett år. 

 

Tabell A.2 Avkastning Mid Cap under ett år. 

 

År Metod Axis Bure Eq Heba Kungsl Meko Orc Skistar WS ÅF Öresund 

2001 B&H 41,18% -40,40% 21,62% 27,37% 41,30% -14,04% 36,11% 17,48% 19,67% 13,40% 

  MA 64,26% 2,76% 17,39% 19,99% 3,33% 13,51% 31,54% 1,04% -19,86% 10,96% 

  RSI -11,32% -5,29% 0,00% 47,28% 10,85% 7,07% 7,23% 29,98% -7,42% -2,41% 

                        

2002 B&H -20,83% -62,75% 17,04% 23,25% 46,77% 53,40% 42,86% 30,10% -34,59% 1,28% 

  MA -24,30% -17,11% 3,89% 7,22% 45,85% 15,30% 42,58% 18,62% -4,04% 5,75% 

  RSI 45,47% -54,48% 1,28% 8,29% 9,87% -51,63% 5,39% 3,71% -35,67% -0,73% 

                        

2003 B&H -10,53% -90,18% 14,56% 34,16% -25,16% 25,55% 21,43% 73,40% 23,56% 19,87% 

  MA 0,98% 0,00% 2,27% 19,53% -5,70% 42,13% -0,86% 62,41% 11,31% 13,24% 

  RSI 25,85% -84,99% 0,56% 0,24% 12,85% -5,16% 16,72% 6,67% 15,53% 2,35% 

                        

2004 B&H 7,65% 58,72% 37,02% 32,10% 7,56% -33,72% -22,94% 74,85% 14,41% -51,31% 

  MA 12,13% 50,53% 29,46% 23,67% -2,70% -5,81% 14,28% 69,02% -2,15% 23,47% 

  RSI -18,87% -2,39% 33,60% 34,13% 3,23% -13,67% 18,63% 33,84% 2,49% 3,00% 

                        

2005 B&H 212,84% 41,62% 2,02% -8,63% -48,18% 54,39% -23,66% -67,28% 71,85% 18,11% 

  MA 210,03% 34,93% -4,02% 40,41% -6,09% 33,95% -27,94% 56,01% 64,77% 10,95% 

  RSI 13,60% 15,00% 8,20% 13,42% 16,19% 15,89% 11,47% 1,40% 3,41% -7,04% 

                        

2006 B&H 58,52% 35,92% 61,26% -52,97% 4,52% 30,97% 14,75% 50,67% -36,31% -19,45% 

  MA 36,27% 24,94% 21,00% 29,55% 0,00% 43,26% 14,75% 25,75% 59,68% 38,70% 

  RSI 15,23% 7,96% 30,66% 28,03% -12,36% -14,07% 4,51% 7,44% 2,57% 3,38% 

                        

2007 B&H 76,31% 13,01% -11,27% -32,71% 43,03% 41,43% -12,20% -12,28% 12,35% -26,14% 

  MA 44,75% 12,74% -5,52% 1,87% 24,22% 27,16% -12,84% 4,27% -6,75% -9,00% 

  RSI 26,42% -2,18% 0,59% -19,03% 34,16% -8,73% -5,42% -14,89% 14,52% -5,42% 

                        

2008 B&H -63,75% -34,21% -72,38% -22,92% -52,94% -55,06% -31,76% -42,39% -26,20% -49,23% 

  MA -10,35% -10,63% 3,86% 0,88% -14,45% -1,66% 0,00% -4,96% -7,00% -5,03% 

  RSI -1,94% -32,21% -0,23% -23,79% -20,97% 28,79% -8,22% -23,04% -3,68% -0,56% 

                        

2009 B&H 48,28% 42,80% 10,00% -8,11% 121,43% 85,67% 89,09% 81,34% 60,00% 96,97% 

  MA 21,12% 25,35% 3,18% -35,46% 90,30% 29,40% 65,54% 66,34% 63,31% 63,48% 

  RSI -18,19% 0,43% 6,75% 49,43% 1,94% 32,29% 10,51% 10,35% 10,08% 35,67% 

                        

2010 B&H 42,44% -8,12% 23,18% 20,59% 1,94% -6,07% 0,19% 37,48% -28,95% -8,54% 

  MA 22,04% -8,44% 18,81% 4,63% 34,13% -14,69% -16,11% 29,82% 26,94% -6,60% 

  RSI -4,57% 6,39% 5,96% 34,28% 14,39% 5,20% 2,44% 2,64% 12,65% -17,53% 
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Tabell A.3 visar avkastningen på Small Cap under handelsperioden ett år. 

 

Tabell A.2 Avkastning Small Cap under ett år. 

 

 

År Metod Anoto Aspiro Beijer 
Bers 
tim Biotage Elos Feelg Midway RayS Venue 

2001 B&H -64,04% -70,65% 2,14% 8,77% -61,34% -49,38% -75,51% 0,00% -21,30% -28,98% 

  MA    -11,41% 0,00% -7,79% -26,81% 0,00% 0,00% 0,00% -14,28% -23,93% -22,12% 

  RSI -58,31% -40,35% -2,74% -17,99% -59,85% -38,19% -75,93% -23,78% -40,82% -26,79% 

                        

2002 B&H -67,95% -92,96% -17,48% -12,10% -78,93% -47,54% -80,83% -16,67% -22,65% -74,07% 

  MA -17,53% 0,00% -11,95% -21,37% 0,00% 0,00% 0,00% -71,50% -49,93% -40,44% 

  RSI -57,64% -84,96% -33,64% -18,25% -67,81% -38,46% -54,86% -14,00% 7,04% -65,58% 

                        

2003 B&H 45,30% 10% 19,49% 27,52% 48,10% 57,81% 52,17% 26,67% -10,71% -73,96% 

  MA -1,45% -47,00% 11,80% 1,42% 33,74% 53,39% -5,43% -9,48% -57,45% -9,33% 

  RSI -60,35% -55,83% 12,51% 0,77% 7,40% 29,40% 67,58% 59,18% 36,15% -23,61% 

                        

2004 B&H 31,18% 4,53% 7,09% 17,27% -16,24% 113,86% 5,71% 33,68% 92,00% -59,42% 

  MA -14,12% 44,11% 0,92% 7,49% 2,88% 113,85% -12,63% 0,19% 39,96% 8,70% 

  RSI 5,64% -33,29% 13,83% 7,59% -6,67% 7,18% 6,31% 13,16% 64,19% -27,65% 

                        

2005 B&H 125,64% 58,84% 55,63% 36,81% 21,43% 27,78% 67,03% 41,73% 266,67% -47,13% 

  MA 89,07% 50,87% 54,95% 20,01% 12,31% 1,72% 35,91% 31,95% 266,62% -0,86% 

  RSI -12,38% -9,69% 12,78% 0,77% 18,96% 6,50% 0,00% 21,95% 45,97% -12,90% 

                        

2006 B&H -58,71% -26,36% 35,32% 58,30% 11,76% -55,36% -22,65% 75,69% -14,77% -74,81% 

  MA -26,47% -2,73% 17,58% 45,49% 8,16% 17,02% -12,51% 75,67% -19,21% -4,87% 

  RSI 8,68% -25,19% 12,93% 35,01% -10,91% 25,24% -2,99% 26,50% 6,20% 8,01% 

                        

2007 B&H -9,63% -56,79% -7,23% 26,06% -32,71% 95,62% -30,13% -2,77% 26,67% -37,00% 

  MA -14,94% -7,04% -12,56% 64,29% -5,26% 47,65% 13,81% 14,97% 21,14% -17,79% 

  RSI 14,84% -18,92% 8,78% -31,34% -22,46% 12,18% -43,77% 4,95% 7,40% -14,75% 

                        

2008 B&H -81,32% -23,57% -48,81% -64,49% -40,78% -54,52% -25,15% -59,35% -92,68% -84,68% 

  MA -8,26% -9,29% -15,02% 0,00% -3,28% -30,09% -7,04% -8,79% 0,00% 0,00% 

  RSI -75,24% -22,98% -44,55% -65,42% -26,20% -51,22% -35,57% -47,50% -42,84% -73,91% 

                        

2009 B&H 121,74% 84,11% 81,46% 106,96% 37,74% 24,45% 16,00% 48,00% 109,35% -58,33% 

  MA -1,20% 63,47% 41,20% 52,83% 9,91% -13,21% -13,60% 12,12% 10,91% -27,91% 

  RSI 27,47% 16,00% 10,60% 54,74% 32,82% 31,90% -3,92% 2,70% 48,90% -55,10% 

                        

2010 B&H -8,09% -46,19% 55,11% -29,97% -8,22% 36,36% 73,79% 25,68% 30,58% 200,00% 

  MA 1,79% -2,03% 43,34% -2,94% -30,61% 7,67% 28,96% 25,67% 12,33% 61,80% 

  RSI -18,20% -43,40% 17,72% -18,36% 3,91% 19,23% -1,16% 15,31% -20,35% 177,98% 
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Tabell A.4 visar avkastningen på Large Cap under handelsperioden två år. 

 

Tabell A.4 Avkastning Large Cap under två år. 

 

 

År Large Autoliv AstraZ Elect Erics SHB H&M Indus SAAB SKF Volvo 

2001-
2003 B&H 27,12% -36,23% 15,79% -91,06% -26,11% 17,51% -50,13% 25,83% 70,39% -3,18% 

2001-
2003 MA 9,98% -9,77% 2,23% -32,19% -6,42% 

-
19,43% -33,97% 8,72% -10,23% -16,77% 

2001-
2003 RSI -14,96% -27,57% 6,11% -89,77% -7,14% -9,95% -40,54% 8,10% 40,62% -2,93% 

                        
2003-
2005 B&H 70,93% -20,20% 8,74% 214,07% 48,28% 33,52% 61,78% 21,05% 26,83% 73,69% 

2003-
2005 MA 59,70% -9,35% 5,98% 95,13% 39,84% 

-
14,82% 32,20% -5,49% -15,10% 57,86% 

2003-
2005 RSI 20,97% 28,07% 5,30% -70,17% 14,71% 9,94% 4,66% 11,21% 28,27% 13,91% 

                        
2005-
2007 B&H 30,42% 53,09% -12,22% 33,02% 22,97% 49,36% 68,93% 84,78% 86,81% 79,91% 

2005-
2007 MA 38,48% 25,16% 15,15% 14,71% 1,67% 29,76% 47,14% 59,74% 80,67% 52,74% 

2005-
2007 RSI 2,57% 23,84% 46,83% 12,66% 36,59% 6,94% 24,16% 7,95% 10,19% 7,67% 

                        
2007-
2009 B&H -59,57% -15,46% -47,07% -56,03% -39,24% -7,61% -60,54% 

-
65,29% -32,41% -50,51% 

2007-
2009 MA -21,20% 14,74% 2,17% -60,01% -4,21% 7,89% 1,02% 

-
36,38% -26,49% 19,71% 

2007-
2009 RSI -31,73% 28,80% -8,95% -55,21% 8,54% 9,73% -45,44% 

-
38,37% -4,08% -46,45% 

                        
2009-
2010 B&H 215,38% -1,65% 164,36% 26,05% 64,59% 39,35% 129,13% 66,78% 144,08% 162,17% 

2009-
2010 MA 198,52% 0,30% 66,57% -6,60% 24,52% 9,94% 69,35% 46,77% 97,62% 125,04% 

2009-
2010 RSI 49,24% -9,09% 11,42% 17,60% 34,00% 2,43% 97,00% 71,96% 55,33% 99,12% 

 

 

 

Tabell A.5 visar avkastningen på Mid Cap under handelsperioden två år. 

 

Tabell A.5 Avkastning Mid Cap under två år. 

 

År MID Axis Bure eq Heba Kungsl Meko Orc Skis WS ÅF Öresund 

2001-2003 B&H 11,76% -77,80% 42,34% 56,98% 107,39% -59,94% 94,44% 52,85% -21,72% 14,85% 

2001-2003 MA 24,33% -14,83% 20,60% 28,64% 50,74% 30,88% 87,54% 19,85% -23,10% 17,32% 

2001-2003 RSI 29,01% -56,90% 1,28% 59,48% 21,78% -48,22% 13,01% 34,81% -40,42% -3,13% 

                        

2003-2005 B&H -3,68% -84,41% 56,96% 77,22% -19,50% -16,79% -6,43% 203,19% 41,36% -41,64% 

2003-2005 MA 13,23% 50,53% 33,02% 47,82% -8,21% 33,87% 13,35% 174,49% 11,49% 39,84% 

2003-2005 RSI 2,10% -85,34% 34,34% 34,48% 16,49% -18,12% 38,46% 42,79% 18,40% 5,42% 

                        

2005-2007 B&H 395,90% 92,49% 64,52% -57,03% -45,83% 102,19% -12,40% -50,70% 9,44% -4,87% 

2005-2007 MA 331,43% 68,58% 20,89% 81,93% 6,62% 91,83% -17,32% 97,86% 511,02% 53,88% 

2005-2007 RSI 30,90% 24,15% 41,36% 45,33% 1,82% -0,41% 16,49% 8,94% 6,06% -3,89% 

                        

2007-2009 B&H -36,09% 650,75% 
-

75,49% -48,13% -32,69% -36,44% -40,09% -49,47% -17,09% -62,50% 
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2007-2009 MA 29,77% 0,75% -6,14% 2,76% 4,64% 25,05% -12,84% -0,90% 48,90% -13,58% 

2007-2009 RSI 23,97% -33,68% 0,36% -38,29% 6,02% 17,54% -13,19% -34,50% 10,32% -5,96% 

                        

2009-2010 B&H 111,21% 31,20% 35,50% 10,81% 125,71% 74,40% 89,45% 149,30% 13,67% 80,15% 

2009-2010 MA 47,81% 14,79% 22,60% -32,47% 155,25% 10,38% 38,98% 115,98% 92,84% 52,70% 

2009-2010 RSI -21,92% 6,85% 13,11% 100,66% 36,74% 39,17% 13,21% 13,25% 24,02% 11,88% 

 

 

Tabell A.6 visar avkastningen på Small Cap under handelsperioden två år. 

 

Tabell A.6 Avkastning Small Cap under två år. 

 

År Metod Anoto Aspiro Beijer Bergs t Biotage Elos Feelg Midw Rays Venue 

2001-
2003 B&H -88,47% 

-
97,93% -15,71% -4,39% -91,86% -73,44% -95,31% -16,67% -39,13% -81,58% 

2001-
2003 MA -26,93% 0,00% -19,05% -42,45% 0,00% 0,00% 0,00% -75,57% -61,92% -40,42% 

2001-
2003 RSI -83,47% 

-
91,03% -35,43% -32,96% -87,07% -61,96% -89,14% -34,45% -36,65% -74,79% 

                        
2003-
2005 B&H 0,00% 5,96% 27,97% 49,54% 24,05% 237,50% 60,87% 69,33% 71,43% -89,43% 

2003-
2005 MA -15,36% 4,53% 12,84% 1,42% 42,46% 228,05% -17,37% -9,31% -40,45% -1,45% 

2003-
2005 RSI -7,43% 

-
70,54% 28,08% 8,43% 0,24% 38,69% 78,16% 80,12% 123,55% -44,73% 

                        
2005-
2007 B&H -6,84% 16,97% 110,60% 116,56% 35,71% -42,96% 29,19% 149,02% 212,50% -4,05% 

2005-
2007 MA 39,24% 43,14% 82,97% 29,00% 14,70% 19,04% 18,91% 131,83% 196,16% -5,67% 

2005-
2007 RSI -22,61% 

-
32,45% 27,36% 49,01% 5,98% 33,41% -2,99% 54,27% 55,01% -5,93% 

                        
2007-
2009 B&H -83,12% 

-
66,98% -52,52% -55,24% -60,15% -11,04% -47,70% -60,47% -90,73% -90,35% 

2007-
2009 MA -14,94% 

-
12,74% -25,69% 139,04% -8,37% 3,23% 5,80% 4,87% 21,14% -17,79% 

2007-
2009 RSI -71,56% 

-
37,55% -40,70% -77,45% -42,78% -45,26% -63,77% -44,91% -38,58% -77,76% 

                        
2009-
2010 B&H 103,80% -0,93% 181,46% 44,94% 26,42% 69,71% 101,60% 86,00% 173,38% 25,00% 

2009-
2010 MA -6,62% 57,24% 104,65% 48,33% 51,87% -6,55% 11,42% 28,53% 24,59% 16,64% 

2009-
2010 RSI 4,13% 

-
34,34% 30,20% 26,33% 37,99% 57,27% -5,03% 18,42% 18,60% 24,81% 

 

 

Tabell A.7 visar avkastningen på Large Cap under hela handelsperioden på tio år 

 

Tabell A.7 Avkastning Large Cap under tio år. 

 

 

Metod Autoliv AstraZ Elec Erics SHB H&M Industr SAAB SKF VOLVO 

B&H 215,29% -35,15% 54,61% -79,29% 34,66% 201,56% 23,23% 65,09% 565,83% 292,48% 

MA 332,86% 18,05% 119,89% -44,20% 35,87% 5,62% 119,61% 53,02% 95,63% 440,53% 

RSI 29,62% 24,66% -23,03% -88,24% 81,21% 44,90% -16,95% 36,60% 176,20% 34,63% 
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Tabell A.8 visar avkastningen på Mid Cap under hela handelsperioden på tio år 

 

Tabell A.8 Avkastning Mid Cap under tio år. 

 

 

Metod AXIS Bure eq HEBA Kungsleden Meko Orc Skis ÅF WS Öresund 

B&H 620,55% -93,44% 266,10% 106,12% 675,21% -25,26% 596,84% 356,27% 1339,01% 158,14% 

MA 1051,76% 169,22% 41,08% -8,93% 247,23% 364,09% 112,75% 288,03% 1316,24% 67,54% 

RSI 19,61% -95,52% 139,77% 247,06% 70,77% -11,14% 87,77% -20,60% 37,57% 36,72% 

 

Tabell A.9 visar avkastningen på Small Cap under hela handelsperioden på tio år 

 

Tabell A.9 Avkastning Small Cap under tio år. 

 

Metod Anoto Aspiro Beijer 
Bergs 
timb Biotage Elos Feelgood Midway Rays Venue 

B&H -96,63% -99,94% 203,49% 100,87% -93,01% 54,33% -90,07% 158,32% 65,19% -99,98% 

MA -43,07% 51,39% 133,22% 166,99% 14,19% 276,70% 15,83% -24,00% 1,32% -76,36% 

RSI -95,19% -99,21% -9,94% -38,61% -90,51% -38,20% -87,68% -21,34% 120,12% -97,80% 

 

 


