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Syfte/Purpose 
Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan aktiens omsättningsvolym och dess 
avkastning under olika marknadsförutsättningar./The purpose with this essay is to observe the 
correlation between the stock turnover volume and the return under different situations on the 
market.  
 
Metod/Method 
Den metod som jag har använt mig av är en kvantitativ undersökning. Genom att utföra en 
kvantitativ undersökning har jag gjort det möjligt att undersöka ett stort antal aktier. Jag har 
jämfört utvecklingen av 60 stycken, slumpmässigt utvalda, aktier vid både en positiv samt 
negativ trend av index./The method that I have used is a quantitative study. By execute a 
quantitative investigation I have been able to study a large amount of different stocks. I have 
examined 60, randomly picked, stocks during both positive and negative trend of index.            
 
Slutsatser/Result 
I en negativ trend kan det löna sig i att investera i en aktie som har låg omsättning. Aktier med 
låg omsättning tenderar att klara av en nedgång i index bättre än de aktier som har hög 
omsättning./ The study shows that, when the market is negative, it’s better to invest in a stock 
with low turnover. Stocks with low turnover tend to manage, a falling market, better than the 
stocks with high turnover.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
När vi tittar tillbaka på börsutvecklingen mellan 2000-2002 har vi bevittnat den sämsta 
utvecklingen i historien, den är till och med värre än krisen på 1930–talet. Stockholmsbörsen, 
visat som index, har fallit från 1 537,33 (2000-03-06) punkter till 493,2 (2002-12-30) det vill 
säga med ungefär 68 % sedan toppnoteringen den 6 mars 2000.1 Vad vi har upplevt är den 
största finansiella bubblan någonsin.  
 
Efter så många års nedgång har likviditeten i marknaden minskat. Se diagram: 

Stockholmsbörsens utveckling index & oms 2000 - 2002

OMX index 1 198,97 1 056,11 846,49 493,20

Aktieomsättning (mdr kr) 4 455,90 3 994,40 2 701,80

1999-12-30 2000-12-29 2001-12-28 2002-12-30

 
Figur 1 Nedgång av både index och omsättning  

Diagrammet visar på att omsättningen har minskat med nästan 40 % mellan 2000-2002. Allt 
från de stora finansiella instituten till den ensamme småspararen har följt med i detta börsfall. 
Vid en kraftig och långvarig börsnedgång blir effekterna kännbara för hela samhället. 
Exempel på detta är PPM2 valet som gjordes när börsen nästan stod på topp. Av de 94 
miljarder kronor som hade placerats fram till årsskiftet 2003 återstod endast 59 miljarder 
kronor.3 Börsen är idag inte en marknad för bara de mest initierade utan allas ekonomiska 
framtid påverkas av den.  
 
Jag som skriver denna uppsats studerar ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Att gå i 
pension kan idag kännas avlägset för mig eftersom jag har många arbetsår kvar till dess. Men 
jag har ett stort intresse för privata placeringar och förstår att dagens val kommer att påverka 
min ekonomiska framtid. Utvecklingen på mina egna placeringar gjorde att jag började 
fundera på hur aktier med dels hög och dels låg omsättning står sig vid en eventuell 
upp/nedgång. Det vill säga hur effektiv är marknaden vid prissättning av olika aktier? Skiljer 
sig utvecklingen av aktier med ”låg” omsättning, vid fallande trend, jämfört med de med 

1 www.ad.se Datum för åtkomst 2003-04-01 
2 www.ppm.se Datum för åtkomst 2003-04-03 Premie Pensions Myndigheten  
3 Andersson, Elisabeth: Åtta nya PPM-miljarder borta, Sydsvenska Dagbladet, Näringsliv, 2003-03-15 
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”hög” omsättning? Finns det även en skillnad då trenden är stigande, det vill säga att index 
går upp.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Jag har valt att forska kring sambandet mellan aktiens omsättningsvolym och avkastning. 
Hypotesen om en marknadseffektivitet4 ligger som grund i handeln för att ge en rättvis 
prissättning på marknaden. En effektiv kapitalmarknad är en marknad där tillgångarnas pris 
reflekterar all tillgänglig information5. Om marknaden inte är fullt effektiv kan det 
förekomma överavkastning eller underavkastning i förhållande till den korrekta 
prissättningen, men i längden strävar prissättningen mot det perfekta. Detta är en kontinuerlig 
process då det ständig tillkommer ny kurspåverkande information6. Aktier med låg 
omsättning tenderar att ha en lägre transparens7 än aktier med hög omsättning. Det beror inte 
nödvändigtvis på att bolaget har problem med att föra ut sin information utan snarare på att 
stora företag med högre omsättning av sina aktier har möjlighet att lägga ned mer resurser på 
att få ut sin information till sina ägare. Det finns även knep för att få fart på sin omsättning. 
Om företaget anser att deras aktie har fel pris kan de antingen genomföra en split om de anser 
att priset på aktien högt. Det medför då att priset på en enskild aktie minskar. Det kan i sin tur 
medföra att aktien handlas mer frekvent det vill säga har en högre omsättning.   
Exempel: Företagets aktie värderas till 100kr. Ledning gör en 1:4 split. Nytt pris på aktien blir 
25 kr.  
Företagen kan även göra det motsatta om det skulle behövas. Ledningen kan då köpa tillbaka 
sina aktier för att visa marknaden att de är lågt värderade. Detta brukar ge en direkt signal till 
marknaden som absorberar en del av den felaktiga prissättningen av aktien.8  
 
Ett annat argument skulle kunna vara som DeBondt och Thaler beskrev 1985. De fann att 
tidigare vinnare tenderade till att bli framtida förlorare och vice versa. De hävdade att 
investerare gav för mycket uppmärksamhet till tidigare vinster och för lite vikt till den nya 
informationen.9 Ett annat tankesätt finner jag hos Lakonishok, Schleifer och Vishny (1994). 
De hävdar att företag med hög E/P (earnings to price), C/P (cashflow to price) och BE/ME 
(book-to-book equity) tenderar till att ha en dålig tillväxt. I det motsatta förhållandet då 
företagen har en låg E/P, C/P samt BE/ME har de god tillväxt.10 Det har bedrivits en stor 
forskning kring dessa hypoteser, fenomen och problem. De författare och forskare som jag 
stött på under arbetets gång är främst Eugene F. Fama, Robert Vishny och Paul Samuelsson. 
 
Att placera sitt kapital på aktiemarknaden med ett långsiktigt perspektiv är både svårt och 
riskabelt. Aktiernas utveckling kan både vara positiv eller negativ. Investerare försöker 
maximera sina vinster till lägsta möjliga risk. Eftersom investeraren inte vet om marknaden 
kommer att gå upp eller ned tar de ändå alltid en risk vid placeringen. Vid en uppgång eller 

4 Fama F.Eugene, Journal of Finance 1970 
5 Ross, Westerfield, Jordan: Essentials of Corporate Finance, McGraw Hill, 2001, s. 294 
6 Ross, Westerfield, Jordan: Essentials of Corporate Finance, McGraw Hill, 2001, s. 295 
7 Transparens är graden av insyn i bolaget. 
8 Fama F.Eugene, Market efficency, long-term returns, and behavioral finance 
9 Fama F.Eugene, Market efficency, long-term returns, and behavioral finance 
10Fama F.Eugene, Market efficency, long-term returns, and behavioral finance 
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nedgång av aktiemarknaden tror jag att aktier med låg omsättning har en mindre fluktuation 
än de aktier med hög omsättning. Det kan i sin tur innebära att risken är mindre än vid 
placering i aktier med hög omsättning. Problemet för investerarna är att kunna få en god 
avkastning till en så liten risk som möjligt.        
 
Jag vill belysa detta möjliga samband genom att undersöka hur utvecklingen har varit under 
två olika tidsperioder. Det som skiljer dessa två tidsperioder är att den första 1994 – 1996 
visar en uppåtgående trend och den andra 2000 – 2002 visar en nedåtgående trend. 
 

Stockholmsbörsens utveckling index & oms 1994 - 1996

OMX index 274,98 284,40 337,96 469,29

Aktieomsättning (mdr kr) 658,80 664,80 918,00

1993-12-31 1994-12-30 1995-12-29 1996-12-30

 
 

Stockholmsbörsens utveckling index & oms 2000 - 2002

OMX index 1 198,97 1 056,11 846,49 493,20

Aktieomsättning (mdr kr) 4 455,90 3 994,40 2 701,80

1999-12-30 2000-12-29 2001-12-28 2002-12-30

 
Figur 2 Specifika diagram över utvecklingen 1994-1996 samt 2000-2002 

I dessa två tidsperioder har jag slumpmässigt valt ut 30 olika bolag, totalt 6011, med 
varierande omsättning. Dessa bolag har slumpats fram ur den för tidsperioden totala 
populationen. För att på enklast möjliga sätt redovisa skillnaderna i utveckling har jag valt att 
visa avkastningen på 1000 kr som placeras i respektive aktie på första handelsdagen i vardera 

11 Se appendix under, “Företag i uppsatsen” 
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tidsperioden. Tidigare forskning inom detta område har dragit olika slutsatser. I en artikel12 
finns information angående problematiken med markandseffektiviteten. Resonemanget leder 
mig fram till frågan om det finns ett samband mellan aktiens omsättningsvolym och 
avkastning.  
 

1.3 Syfte 
Mitt generella syfte med uppsatsen är att öka förståelsen och insikten i problematiken kring 
marknadseffektivitet. I det generella syftet finns även ett specifikt syfte vilket är att påvisa 
sambandet mellan aktiens omsättningsvolym och avkastning.  
 

12 Eugene F. Fama, Market efficency, long-term returns, and behavioral finance, 1997 
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2. Metod 
Jag har valt att använda mig av en kvantitativ metod. Eftersom jag har behandlat en stor 
mängd data använde jag mig av en matematisk modell. De data/statistik jag använde mig av 
är hämtade ifrån Internet och företag jag har ringt. Resultaten jag fick ut av de 
värdena/statistiken kom att ligga till grund för min analys. Dessa resultat är en kraftig 
förenkling, detta ger mig en viss grad av sannolikhet att säga hur pass representativ mina 
resultat är, det vill säga i vilken utsträckning resultaten från stickprovet ger en verklig bild av 
förhållanden i hela gruppen från vilken jag gjort urvalet. 

2.1. Urval 
Min undersökning kommer att baseras på kursdata från Stockholmsbörsen. Den databas med 
kurshistorik som har legat till grund för min undersökning sträckte sig över tidsperioden 1992 
– 2002. Ur denna tidsperiod har jag valt ut två tidsperioder, 1994-1996 och 2000-2002. 
Vidare har jag avgränsat studien till 30 aktier inom varje tidsperiod för att kunna göra en 
statistisk generalisering.13 Jag kommer alltså att jämföra två oberoende grupper med varandra. 
I den ena gruppen kommer det att finnas 30st aktier från 1994-1996 och i den andra gruppen 
30st aktier från 2000-2002. 
 

2.2. Referensram 
En referensram är de samlade kunskaper, normer, fördomar, handlingsregler, värderingar med 
mera som en individ har. Omvärldens budskap och intryck påverkas av någons referensram, 
liksom referensramen påverkas och förändras av budskap och intryck från omvärlden.14 En 
forskare skall ha ett jag-det-förhållande till undersökningsobjektet dvs. han eller hon ska stå 
på avstånd och observera och inte själv vara en del av det han/hon studerar. Men forskare är 
inte och kan inte vara värdeneutrala och objektiva. De är människor och det är de själva, inte 
några andra, som ikläder sig rollen som forskare.15 Mina samlade kunskaper från tidigare 
studier och egna erfarenheter från aktiemarknaden bildar min referensram. Utifrån denna 
referensram angriper jag problem och frågeställningar som uppkommer i denna uppsats. 

2.3. Primärdata och sekundärdata 
Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är primärdata och vad som är sekundärdata. 
Ett exempel på detta är informationen jag har fått från Stockholmsbörsen. Den är inte primärt 
insamlad av mig utan viss redigering och sammanställning har skett hos Stockholmsbörsen. 
De data som jag själva har samlat in kallas för primärdata.16 Rent allmänt kan jag säga att ju 
närmare källan är knuten till situationen den behandlar, desto större betydelse får den.17  
 

13 Körner Svante & Wahlgren Lars: Statistisk dataanalys, studentlitteratur, 2000, tredje upplagan, s. 138 
14 Wiedersheim-Paul och Eriksson, Lars Torsten, ”Att utreda, forska och rapportera”, 1991, s. 51-52 
15 Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt: Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, 1997, Andra upplagan, s. 151 
16 Wiedersheim-Paul och Eriksson, Lars Torsten, ”Att utreda, forska och rapportera”, 1991, s. 76 
17 Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt: Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, 1997, Andra upplagan, s. 133 
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Mina primärdata består av den kurshistorik som jag har erhållit från Stockholmsbörsen och 
den utdelningshistorik som VPC18 har tillhandahållit. De sekundärdata jag har använt mig av 
består till största del till facklitteratur, corporate finance litteratur samt andra avhandlingar 
inom området. 
 

2.4. Kvalitativ/kvantitativ metod 
Det är brukligt att skilja mellan kvantitativ (numerisk mätbara) variabler och kvalitativa (icke-
numeriska) variabler. För kvantitativa variabler skiljer man mellan diskreta variabler och 
kontinuerliga variabler.19 
 
Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metodiken kan som sagt delas upp i diskreta och kontinuerliga variabler. 
Distinktionen mellan diskret variable och kontinuerlig variabel ser ut som följande; 
En diskret variabel kan endast anta vissa värden, oftast (men inte alltid) heltalsvärden. Varje 
gång vi räknar antalet av något, t.ex. Frånvaro dagar på en arbetsplats eller arbetsskador i 
Ronneby kommun, får vi en diskret kvantitativ variabel. Det är således en variabel med stort 
praktiskt intresse.20 
 
Kontinuerliga variabler kan anta alla värden inom ett intervall, dvs. teoretiskt sett oändligt 
många värden, vilket innebär att två individer aldrig kan ha exakt samma variabel. Det finns 
följaktligen inte två personer som är lika gamla, lika långa eller lika tunga.21 Därför kan man 
få både större omfattning och djup i en urvalsundersökning än i en totalundersökning. 
Tillförlitligheten i de insamlade uppgifterna kan också bli större. 
En viktig förutsättning för att få precisare resultat vid en urvalsundersökning är att urvalet 
gjorts på ett ur statistisk synpunkt korrekt sätt.22 
 
Kvalitativ metod 
Fallstudier är så vanligt förekommande vid kvalitativ upplagda studier att fallstudiemetoden 
av många till och med har kommit att betraktas som nästan synonym med kvalitativ 
forskning. Förutsättningen för detta är dock att fallstudien bygger på kvalitativa data och 
kvalitativa datainsamlingsmetoder, även om fallstudien som sådan mycket väl kan innehålla 
hårda fakta, samt att fallet underkastas en kvalitativ tolkning och analys.23  
 
Kön och civiltillstånd är exempel på icke-numeriska variabler. Kön, som bara kan anta två 
olika värden (man/kvinna), sägs också vara ett alternativ eller dikotomi variabel. Om man 
kodar denna variabel, så att variabelvärdet man får koden 0 och variabelvärdet kvinna koden 
1, får man en 0-1-variabel. Trots att vi nu anger siffror som variabelvärden är variabeln kön 
till sin karaktär fortfarande icke-numerisk. 

18 www.vpc.se Datum för åtkomst 2003-05-01 Värdepapperscentralen 
19 Körner Svante & Wahlgren Lars: Praktisk statistik, studentlitteratur, 1996, andra upplagan, s. 25 
20 Körner Svante & Wahlgren Lars: Praktisk statistik, studentlitteratur, 1996, andra upplagan, s. 26 
21 Körner Svante & Wahlgren Lars: Praktisk statistik, studentlitteratur, 1996, andra upplagan, s. 26 
22 Körner Svante & Wahlgren Lars: Praktisk statistik, studentlitteratur, 1996, andra upplagan, s. 30 
23 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo: Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, 
1999, tredje upplagan, s. 185 
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När vi mäter en kvalitativ variabel säger vi att vi har en nominalskala. Mätningen innebär 
enbart att vi anger de olika individernas klass- eller grupptillhörighet efter den egenskap eller 
variabel vi studerar.24 
 

2.5. Tillförlitlighet 
Analysen av trovärdighet har två sidor, en inre och en yttre. Den yttre analysen gör jag genom 
att jämföra information från denna källa med andra källor, jag ska då ha källor som är så 
oberoende av varandra som möjligt. Om jag finner en hög grad av överensstämmelser, när det 
t ex gäller händelser och händelseförlopp, kommer det att stärka trovärdigheten till min källa. 
Den inre analysen består av en analys av själva källan. Den kan analyseras med hjälp av 
följande frågeställningar: 

• Inre överensstämmelse 
• Den generella säkerheten i källans innehåll 
• Möjligheten att på ett riktigt sätt förstå och återge de händelser som källan beskriver 
• Upphovsmannens subjektiva perspektiv25 

2.6. Urvalsmetod 

2.6.1. Indelning av grupper 
Indelningen av grupper har jag gjort efter följande modell. 
Jag valde att se hur många avslut aktierna hade under de utvalda tidsperioderna. Dessa avslut 
dividerade jag sedan med antalet handelsdagar under respektive tidsperiod.  
Exempel: En av aktierna i undersökningen hade X antal avslut dag 1, dag 2 Y antal avslut, 
dag 3 Z antal avslut och så vidare. Dessa avslut summerades ihop X+Y+Z… Sedan 
dividerade jag antalet avslut med antalet handelsdagar. För tidsperioden 1994-1996 räknar jag 
med 756 handelsdagar under de tre åren och under 2000-2002 räknar jag med 750 
handelsdagar under de tre åren.   
Resultaten jag fick fram visar aktiernas genomsnittliga antal avslut per dag. Med hjälp av 
dessa data delade jag in aktierna i tre grupper (1, 2 och 3) efter följande kriterier. 
 
Kriterier för grupp 1:  10 stycken aktier med det lägsta antalet avslut per dag.  
Kriterier för grupp 2:  10 stycken aktier med det mittersta antalet avslut per dag (de 10 övriga 
aktier som har antal avslut som ligger mellan 1 och 3 grupperna).  
Kriterier för grupp 3:  10 stycken aktier med det högsta antalet avslut per dag.   
 

2.6.2. Tillvägagångssätt vid slumpningen av aktier 
Vid urvalet av aktier användes enkelt slumpmässigt urval vilket också kallas obundet 
slumpmässigt urval (OSU). I begreppet obundet ligger just att man inte försöker styra urvalet 
i en viss riktning. Alla individer i populationen har alltså samma sannolikhet att komma med.  

24 Körner Svante & Wahlgren Lars: Praktisk statistik, studentlitteratur, 1996, andra upplagan, s. 25 
25 Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt: Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, 1997, Andra upplagan, s. 135  
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Om jag låter slumpen avgöra vilka individer som ska komma med bör urvalet bli en kopia i 
miniatyr av populationen. Det blir då möjligt att med utgångspunkt från stickprovet dra 
slutsatser om hela populationen. Det är viktigt att betona att alla individer i populationen ska 
ha samma sannolikhet att komma med i urvalet. Då behövs en förteckning, en ram, över 
individerna i populationen, annars kan ramproblem uppstå.26 
Vid urvalet av aktier användes en slumptalsfunktion i Excel där alla aktierna listades efter 
varandra och sedan slumpades 30 nummer i varje tidsperiod.  
Storleken på populationen under den första perioden dvs. under åren 1994 – 1996 var 229 till 
antalet. 
Storleken på populationen under den andra perioden dvs. under åren 2000 – 2002 var 392 till 
antalet. 
 

2.6.3. Eventuella felkällor och bortfall 
Eftersom slumpfunktionen i Excel inte tar hänsyn till redan slumpade nummer förekom det 
upprepningar. När detta uppstod slumpades ett nytt nummer fram. Det förekom även bortfall 
på grund av att aktierna ibland inte fanns kvar på börsen under hela tidsperioden. Även i detta 
fall slumpades ett nytt nummer fram. Tyvärr har det även uppkommit felkällor då jag har 
försökt få tag på betavärden samt utdelningar. Det gäller perioden mellan 1994-1996. 
Anledning till detta är att många av företagen ändrat struktur eller blivit uppköpta. Jag har vid 
dessa tillfällen räknat med 1.0 i beta. Vid utdelningsmissar räknar jag med 0.00 i utdelning. 
Även denna del av undersökningen har varit problematisk. Många av de undersökta företagen, 
och då främst under 1994-1996, saknar aktuella utdelningar för de efterfrågade åren. Det har 
bland annat varit många företag som blivit uppköpta.     
 

2.6.4. Yttre omständigheter som är annorlunda för de två tidsserierna 
1994-1996 utvecklades index positivt med 68 %.27 Den goda börsutvecklingen under dessa år 
berodde på att Sverige och världen precis kommit ur en lågkonjunktur. I Sverige hade läget 
varit extra hårt ansträngt med en kollapsad fastighetsmarkand och som en följd av detta fick 
många stora banker söka hjälp hos staten för att klara sina finanser.    
 
I utlåningsprocessen betonade bankerna uteslutande markandsvärdet av säkerheterna, inte 
låntagarens återbetalningsförmåga. Ofta diskonterades också en fortsatt höjning av 
fastighetsvärdena, vilket innebar lån till belopp som översteg fastigheternas inköpsvärde. 
Resultatet blev en kraftig uppgång i tillgångspriserna, i synnerhet på kommersiella fastigheter 
men också på aktier. När fastighetspriserna och aktiepriserna började vända brant neråt efter 
en topp 1989, sprack bubblan då låntagarna började få svårigheter att återbetala lånen. 
 
Som en följd av bankkrisen tvingades regeringen i september 1992 utfärda en statlig garanti 
för alla bankers och mellanhandsinstituts totala skulder. Denna garanti förblev i kraft till 
sommaren 1996 då den ersattes av ett insättarskydd (”deposit insurance”) av EU-modell. 

26 Körner Svante & Wahlgren Lars: Statistisk dataanalys, studentlitteratur, 2000, tredje upplagan, s. 138 
27 www.stockholmsborsen.se/slutkurser Datum för åtkomst 2003-04-03 
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Samtliga större banker utom Handelsbanken ansökte också om statligt stöd. I praktiken kom 
stöd endast att utbetalas till Nordbanken (som övertagit Gota).28 
 
2000-2002 utvecklades index negativt med – 54 %.29 Läget var jämfört med 1994-1996 precis 
tvärtom. Börsen hade under 1999 haft en av de bästa utvecklingarna under historien. De flesta 
bolag låg på toppnoteringar och det fanns en enorm fallhöjd. Detta blev fallet när vinsterna 
började falla och fokus förflyttades från framtidsvisioner till faktiska vinster och stabil 
utveckling. 
 
2.7. Arbetsgång 
Med hjälp av denna modell vill jag beskriva hur jag har gått tillväga under arbetets gång. 
 

 
Figur 3 Arbetsbeskrivning 

Först har jag observerat sedan har jag undersökt observationens ursprung för att försöka 
säkerhetsställa tillförlitligheten. Efter detta har jag tolkat materialet/data för att undersöka 
dess användbarhet. 
 
 

28 Södersten Bo (red.): Marknad och politik, SNS förlag, 2000, femte upplagan, s. 249 och s. 251 
29 www.stockholmsborsen.se/slutkurser Datum för åtkomst 2003-04-03 
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3. Teori 
Vad är en teori? Lars Pålsson Syll beskriver en teori som, ”en uppsättning uppfattningar eller 
utsagor vars inbördes sammanhang klargjorts på ett klart och explicit sätt i syfte att förklara 
eller belysa fenomen.”30  

3.1. Effektiva marknadshypotesen 
På en effektiv marknad återfinns all tillgänglig relevant information i priset. Den effektiva 
marknadshypotesen säger att det finns många aktörer på värdepappersmarknaden som är 
vinstmaximerande. Dessa agerar på information på så sätt att ny information genast 
diskonteras31 in i priserna. Definitionen av marknads effektivitet uttrycktes av Jensen (1978) 
så här:  
“A market is efficient with respect to information set Ωt if it is impossible to make economic 
profits by trading on the basis of information set Ωt”. 
  
 Ett annat sett att uttrycka detta på gjorde Malkiel (1992) då han uttryckte det som  
”A capital market is said to be efficient if it fully and correctly reflects all relevant 
information in dtermining security prices. Formally, the market is said to be efficient with 
respect to some information set, Ωt, if security prices would be unaffected by revealing that 
information to all participants. Moreover, efficiency with respect to an information set, Ωt, 
implies that it is impossible to make economic profits by trading on the basis of Ωt.   
 
Eugen F. Fama utvecklade hypotesen om den effektiva marknaden genom att namnge tre 
olika typer av marknadseffektivitet. Han kallade dem för svag form, semistark form och stark 
form. Vad som särskiljer dessa olika former åt är att de innehåller olika stor informations i 
aktiekursen.   
 
Svag form 
Den svaga formen av denna hypotes säger att det inte finns något samband mellan historiska 
och framtida priser.32 Vid en effektiv marknad kommer priset på aktien att vara korrekt 
prissatt av marknaden. Priset på en aktie kommer då omedelbart att förändras då ny 
information kommer ut. Det är med andra ord ingen chans till riskfria arbitragevinster.   
 
Semistark form 
Den semistarka formen hävdar att all form av publik information redan är diskonterad i priset, 
så fundamental analys kan inte påvisa om något är över- eller undervärderat.33 Priset 
reflekterar med andra ord all historisk information samt offentlig information. Det hävdas 
oftast att denna form existerar på aktiemarknaden. 
 

30 Lars Pålsson Syll; Ekonomisk teori och metod, Studentlitteratur, 2001, s: 53 
31 Diskontering är beräkning av nuvärdet av framtida in- eller utbetalningar, bl.a. vid investeringskalkylering. 
Om t.ex. ett belopp utfaller med 100 kr om tre år och årsräntan är 5 procent blir beloppets diskonterade värde 
eller nuvärde 100/1, 053=86, 38 
32 A. Hirt, Geoffrey och B. Block, Stanley, CFA, CCM, “Fundamentals of Investment Management” 1999, 
Irwin, McGraw-Hill, 6: e upplagan s. 678  
33 A. Hirt, Geoffrey and B. Block, Stanley, CFA, CCM, “Fundamentals of Investment Management” 1999, 
Irwin, McGraw-Hill, 6: e upplagan s. 678 - 679 
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Stark form 
Stark form av den effektiva marknadshypotesen betyder att all information, såväl insider- som 
publik information, är diskonterad i priset.34 Då denna typ av  
 
Det finns även ett par olika förhållanden, för att marknadseffektivitet ska uppnås, som Eugen 
F. Fama (1970) framhåller som viktiga men inte nödvändiga. Tre olika förhållanden klargörs  

1. inga transaktionskostnader i ”trading” säkerheten,  
2. all tillgänglig information är kostnadslöst tillgänglig till hela marknaden,  
3. alla är överens om att konsekvensen om nuvarande information för det nuvarande 

priset och fördelningen av det framtida priset av varje säkerhet    
 

3.2. Allmänna finansiella teorier  

3.2.1. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
CAPM utvecklades redan 1964 av William F. Sharpe. Trots att modellen är 41 år gammal är 
den fortfarande mycket popular bland investerare och akademiker. I grunden ligger hypotesen 
om att en investerare ökar sin risk ska även avkastningen öka.  
 
Det finns otroligt många undersökningar och forskningar kring CAPM och därefter ett enormt 
stort material. CAPM, equation of the security market line showing the relationship between 
expected return and beta. 
Förväntad riskpremie på en aktie = Beta * Marknadens förväntade risk 
 
eller 
 
r – rf  = β(rm – rf) 
 
CAPM-formeln kan också uttryckas i en mer ursprunglig form och ser då ut på följande sätt: 
 
E[ri] = rf  + βi(E[rm] – rf) 
 
E[ri] = förväntad avkastning för tillgång i 
rf = den riskfria räntan 
βi = tillgången i:s betavärde 
E[rm] = förväntad avkastning för marknadsportföljen 
 
Grundläggande antaganden som görs då CAPM används. 
 

1. Investerare väljer objekt genom att syna den framtida avkastningen och 
standardavvikelse under en bestämd tidsperiod. 

2. Mycket vill ha mer, en investerare vill alltid maximera avkastningen. Finns det två 
portföljer som ger olika avkastningen kommer investeraren att välja den som ger mest. 

34 A. Hirt, Geoffrey and B. Block, Stanley, CFA, CCM, “Fundamentals of Investment Management” 1999, 
Irwin, McGraw-Hill, 6: e upplagan s. 679  
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3. Liten risk, investerare söker den investering som har lägst risk, finns det två portföljer 

som är identiska förutom risken väljer investeraren den portföljen med lägst risk.  
4. Investeraren kan köpa så mycket eller lite, av en tillgång, som han/hon vill. Tillgången 

är delbar i oändligt många delar. 
5. En riskfri ränta återfinns så att investeraren kan låna eller låna ut.  
6. Skatter och transaktionskostnader är oväsentliga.  

 
Det finns ytterliggare antagande som görs då CAPM tillämpas.  

1. Investerarna har samma tidsperiod. 
2. Samtliga investerare har samma riskfria ränta. 
3. Den information som finns att tillgå är gratis och fri för alla. Den finns också 

tillgänglig omedelbart.   
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Figur 4 SML-kurva 

Kort om security market line (SML). En investering utan risk har samma förväntade 
avkastning som motsvarar den riskfria räntan. Placeringen ger ingen inverkan på 
marknadsportföljen. Avkastningen i modellen ovan redovisas på Y-axeln och betavärdet på 
X-axeln. Interceptet för linjen utgörs av den riskfria räntan och lutningen på SML är E[Rm] – 
Rf.35  
 
CAPM knyter ihop avkastning och risk till en jämviktsprismodell. När beräkningar med 
CAPM görs antas marknaden vara effektiv. Därmed behöver investeraren endast ta hänsyn till 
den systematiska risken. För att beräkna den systematiska risken används, det kommande 
förklarande, beta värdet.  
 

3.2.2. APT (Arbitrage price theory) 
Vad är arbitrage för något? 
Enkelt uttryckt är det ett handelssystem som tar fördel av att två eller fler värdepapper är fel 
prissatta i förhållande till varandra36. När handeln sker enbart med rationella investerare och 

35 Jaffe, J., Ross, S.A., Westerfield, R.W. och Bradford D. Jordan, 1999, “Essentials of Corporate Finance”, 
Irwin McGraw-Hill, 2:a upplagan s. 259ff 
36 John C.Hull, 2003, Options, futures and other derivatives, Prentice Hall, s. 700 
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de handlar på basis av fundamentala faktorer fungerar den effektiva marknaden. Då 
investerare inte handlar rationellt sker det en slumpmässig prissättning. Effekterna av detta 
blir att den enskilde aktören inte får ge några förändringar på de finansiella priserna. När 
irrationella investerare handlar på samma sätt försvinner deras eventuella inverkan på 
finansiella priser av mer professionella aktörer. Vid arbitrage förlorar de irrationella 
investerarna sina pengar och försvinner från marknaden. Arbitrage ger alltså i slutet en 
effektiv marknad.37   
 
Hur man använder sig av APT och hur den skiljer sig ifrån CAPM? 
Den största skillnaden mellan CAPM och APT är att den sistnämnda räknar med två stycken 
riskvariabler. CAPM kan som tidigare nämnts, endast räkna med en riskvariabel, det vill säga 
med β. Enligt Sharpe, Alexander och Bailey (1995) visar inte APT lika rättvisande resultat 
som CAPM heller.  
    
För att kunna uppnå ”arbitrage” måste följande antagas: 

• Det finns någon viktig systematisk risk som driver den säkra avkastningen i en linjär 
form. 

• Investerare förstår dessa risker och kan beräkna hur känslig säkerheten är i dem. 
• Det finns investerare som är risktagare. 
• Dessa investerare vill och kan utnyttja skillnaderna i den förväntade avkastningen 

genom att ta en risk i arbitrage. 
 
Det ger följande utfall att: 

• Den förväntade avkastningen kommer att fastställas så att den förväntade 
avkastningen av säkerheten i den ekonomiska kartan nära eller på ”security market 
line” i så många dimensioner av risk som det finns faktorer.  

 

 
Figur 5 Arbitrage Pris Teori  

 
Här visualiseras hur APT fungerar. I CAPM skulle det vara omöjligt att vara utanför SML-
linjen som tillgång A. 

 
 
Användningsområdet för APT är väldigt obestämt. En svårighet är att modellen är mycket 
generell. APT har trots allt en rad olika fördelar i jämförelse med CAPM. APT är inte alls lika 

37 http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=6133 artikel från 2002-01-21, datum för åtkomst 2005-05-
11 
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restriktiv som CAPM när det gäller kraven om individuella aktieportföljer. Den är även 
mindre känslig då det gäller informationsstrukturen som tillåts. Möjligheter till att använda 
många olika riskkällor.  
Fördelarna finns även bland nackdelarna. När APT används krävs det att investeraren inser 
och förstår riskkällan och att de resonabelt kan uppskatta hur känslig den är. 

3.2.3. Betavärde 
Beta: Detta är ett mått för den ersättning som investeraren vill ha eftersom han/hon tar en 
marknadsspecifik risk i samband med sin investering. En akties betavärde talar om hur 
mycket en aktie reagerar på en förändring i marknadsportföljen. Denna består av alla aktier på 
aktiemarknaden och har ett beta lika med 1. Aktier med beta högre än 1 är relativt känsliga 
mot marknadsförändringar, det vill säga mer riskfyllda38. Om en aktie till exempel har 2 i 
Betavärde innebär det att aktien förändras med 2 när index förändras med 1. Exempelvis går 
index ned 3 %, aktien går då ned 6 %. När betavärdet ska räknas ut används de historiska 
betavärden.  

 
Figur 6 Betavärdets uträkning  

Är tillgång i: s känslighet till rörelser i marknaden 
 Är tillgång i: s avkastning 

 
Är marknadens avkastning 

 
Är variansen i marknadens avkastning 

 
 
Systematisk risk: Utgörs av de risker som påverkar företag och investeringar i stort. Det kan 
röra sig om förändringar i konjunktur eller ränteläge, politisk osäkerhet eller annat som 
påverkar marknaden i allmänhet.    
Osystematisk risk: Den osystematiska risken kan diversifieras bort, det går ej med den 
systematiska risken. Total risk = systematisk risk + osystematisk risk 
Den osystematiska risken påverkas av de händelser och de faktorer som direkt påverkar den 
aktuella investeringen eller det aktuella företaget, som t.ex. interna problem, VD-skiften, 
stämningar eller förändrad orderingång.  
 
Genom ett diagram kan jag ge ett exempel som visar hur risken kan minskas i en aktieportfölj. 
Det visar att genom att använda sig av fler aktier så minskar den osystematiska risken.  

38 www.stockholmsborsen.se Datum för åtkomst 2004-07-21 
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Figur 7 Osytematisk och sytematisk risk 

3.4. Mina förväntade resultat 
Med utgångspunkt från mina egna studier och erfarenheter från finansmarknaden förväntar 
jag mig att under en fallande marknad utvecklas aktier med låg omsättning bättre än aktier 
med hög omsättning. Detta antagande grundar jag på att vid en fallande trend tenderar 
marknaden att ”glömma bort” vissa aktier. Massmedia riktar strålkastarljuset mot de stora 
väletablerade företagen och mindre företag hamnar i skymundan. Jag anser att massmedia har 
möjlighet till en stor påverkan av aktiepriserna. De kan genom att genomlysa företag ge en 
positiv/negativ bild av ett företag som tidigare inte varit känd. Vid en långvarig börsuppgång 
är fallet det omvända och de flesta företag haussas. Vid till exempel ”IT-bubblan” såg 
marknaden bort från de faktiska vinster/värden som bolagen genererade. Det enda som fanns 
för dem var värdet av aktien och då främst värdeökning. Det fanns inget logiskt samband 
mellan aktiens värde och de möjliga framtida vinsterna/värdena av företaget.      
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4. Analys och resultat 
I min analys har jag valt att använda mig av en del diagram och tabeller. Jag gör detta för att 
lättare kunna beskriva och förklara analysen.  
 
Vid analysen av mitt material, har jag använt mig av CAPM och Betavärdes uträkningar.  
Anledningen till valet av modeller för mina uträkningar ligger i att det är de modeller som jag 
främst har använt mig av tidigare och således känner mig bekväm med. En annan metod som 
skulle ha kunnats användas är APT. Jag valde bort den på grund av komplexiteten av 
metoden39. Vid den första anblicken jag gav resultatet tyckte jag kunna urskilja stora 
skillnader mellan de olika grupperna som jag använde. Den grupp som jag kallar för ”lågt 
omsatta” tycktes ha utvecklats klart mycket sämre än den grupp jag kallar för ”högt omsatta” 
under 1994-1996. Detta var en tidsperiod då index steg med 68 %. De ”lågt omsatta” steg 
under denna tid med 12 % medan de som var ”högt omsatta” steg med 137 %. Under den 
andra tidsperioden 2000-2002 då index föll kraftigt, med -54,54%, så blev utfallet mellan de 
olika grupperingarna annorlunda.  
 
 
 

 
 
 

Figur 8 Förändring av priset på investeringarna.  

Visar den procentuella förändringen under de olika tidsperioderna. 

 
Detta påvisar att vid en nedgående trend kan den bästa placeringsmöjlighet finnas hos de 
aktier som ingår i grupp 1 det vill säga de lågt omsatta aktierna. Vid en uppåtgående trend 
finner jag ombytta roller. De högt omsatta aktierna visar sig vara de som då utvecklas bäst. 
Efter att ha tagit del av resultaten från undersökning kan jag definitivt hävda att det finns 
intressanta data. Resultatet visade på att aktier med en låg omsättningsvolym, det vill säga få 
avslut per dag, klarar en nedgång av börsen bättre än en aktie med hög omsättningshastighet, 
det vill säga en aktie som har många avslut per dag. Detta var vid en negativ utveckling av 
index. När fallet istället var det motsatta, det vill säga att index steg, var det ombytta roller. 
De aktier som har hög omsättning visade sig ha en mycket starkare uppgång.  
  
I de bilagor som jag har bifogat40 behövs en del förklaringar. Jag har lagt in två olika tabeller. 
De visar en sammanställning av uträkningarna samt den inhämtade data.   
 
I A-kolumnen finns svaret över hur många avslut aktien hade i genomsnitt, se kapitel 2.6.1. 
Detta resultat är sedan indelat i kategori 1, 2 och 3. Jag har markerat avgränsningarna mellan 
grupperna med ett mellansteg. Detta för att läsaren lättare ska kunna särskilja dem.  
 
 

39 Se 3.2.2. APT 
40 Se appendix s : 29 ff 

  1994-1996 2000-2002 
Index 68,47% -54,45% 

Lågt omsatta 12,60% -11,90% 
Högt omsatta  137% -39,20% 
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Kriterier för grupp 1:  10 stycken aktier med det lägsta antalet avslut per dag = 1-10 
Kriterier för grupp 2:  10 stycken aktier med det mittersta antalet avslut per dag (de 10 övriga 
aktier som har antal avslut som ligger mellan 1 och 3 grupperna) = 11-20 
Kriterier för grupp 3:  10 stycken aktier med det högsta antalet avslut per dag = 21-30 
 
I tabellerna41 syns mycket tydligt att handeln var mer intensiv under 2000-2002. Den aktien 
som hade flest avslut per dag under 2000-2002 hade hela 695,88 avslut i genomsnitt per dag. 
1994-1996 hade den aktie med flest avslut endast 152,38 avslut i genomsnitt. En markant 
skillnad. Aktiehandeln har ökat mycket sedan 1994. Inte bara antalet aktieaffärer utan även den 
totala omsättningen har vuxit. I takt med att aktiemarknaden visade en positiv utveckling så 
ökade sparandet och investerandet. Det kulminerade 2000 i och med att ”it-bubblan” 
sprack.       
 
Vidare finns i kolumn C och D det värde aktien hade från start till slut. Det vill säga antingen 
från första handelsdagen 1994 eller 2000 till sista handelsdagen för respektive period. Här ser 
man tydligt skillnaderna mellan de olika tidsperioderna. I bilden mellan 2000-2002 
visualiseras tydligt den nedgång som var. I stort sätt alla aktierna har förlorat i värde. Under 
1994-1996 är det motsatta förhållanden. Där har merparterna av aktierna istället ett högre 
värde 1996 än vid starten 1994. Vilket värde aktierna hade vid start på respektive handelsdag 
är i sig inte intressant. Det mest intressanta är hur utvecklingen var. Detta är i linje med hur 
även index utvecklades under de båda tidsperioderna.     
 
I kolumn E finns värdeförändringen som aktien haft uttryckt i procent. Här visar diagrammen 
vilka olika förutsättningar som de olika tidsperioderna erbjuder.  
 
Under F, G och H finns de faktiska utdelningarna som företaget gett de behandlande åren. Det 
motsvarar åren 1994, 1995 och 1996 samt 2000, 2001 och 2002. Jag har tidigare nämnt att en 
del data saknas på grund utav komplikationer vid insamlandet.    
 
Kolumn I visar jag hur 1000 kronor som satsades vid start har utvecklats under 3 år. I J 
kolumnen finns Betavärdet på de aktier jag fick tag ett sådant över. Detta värde finns förklarat 
under 3.1.1. I kolumn K finns den riskfria räntan. Detta är den avkastning som en säker 
investering, såsom i statsobligationer, skulle ge. Anledningen till att aktierna inte visar samma 
räntesats beror på att deras betavärde är olika. 
 
Kolumn L och M visas avkastningarna. L är varje akties individuella avkastning medan M 
visar på den genomsnittliga avkastningen för hela gruppen. Det är detta resultat som jag anser 
vara mest intressant.     

  A  B C D E F G H I J K L M 

  Antal avlslut/dag  1994-01-03 1996-12-30  Utd.   1000 Beta Ränta 
Total 

avkastning  
       1994 1995 1996      

 
 
 

41 Se appendix 
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CAPM42 ligger som grund till uträkningarna som hamnar under L. Formeln som jag har 
använt mig av för att beräkna den totala avkastningen för aktien ser ut som följande:      
 
                                    CAPM=F/(1+K)+G/(1+K)^2+H/(1+K)^3+I 

Figur 9 CAPM 

F= Utdelning år 1  I= Investerat kapital 
G= Utdelning år 2  K= Riskfria räntan  
H= Utdelning år 3 
 

  A  B C D E F G H I J K L M 

  Antal avlslut/dag  1994-01-03 1996-12-30  Utd.   1000 Beta Ränta 
Total 

avkastning  
       1994 1995 1996      

 
Vid jämförelse med de olika tidsperioderna ser man tydliga skillnader vid den genomsnittliga 
avkastningen. Det är resultatet som finns under kolumn M. Det är ett genomsnitt av den totala 
avkastningen inom respektive grupp, det vill säga grupp 1, 2 och 3. Under den första 
tidsperioden mellan 1994-1996 då marknaden hade en stigande trend utvecklas kapitalet 
mycket bättre i de aktier som har en hög omsättning. Effektiva marknadshypotesen säger att 
ny information genast diskonteras i aktiens pris. Detta tycker jag endast till viss mån stämmer 
överens med resultatet av studien. Enligt semistark form skall all form av publik information 
vara diskonterad i priset och aktien skall varken anses vara över- eller undervärderad. Då 
anser jag att utvecklingen skulle vara densamma oavsett omsättningen i aktien.  
 
Resultaten jag får fram ligger till viss del i linje med de antaganden jag gjorde under 3.4. Jag 
förväntade mig då att under en fallande marknad utvecklas aktier med låg omsättning bättre 
än aktier med hög omsättning. Vid en långvarig börsuppgång blir resultatet det omvända och 
de flesta företag haussas. Skillnaden mellan de olika grupperna, räknat i kronor, är mycket 
mindre än vad jag hade förväntat mig. Jag tycker mig finna signifikanta skillnader mellan de 
lågt omsatta med de högt omsatta. Detta har jag mätt genom att räkna ut den genomsnittliga 
avkastningen för de olika grupperna i de två tidsperioderna. Skillnaden är särskilt tydlig under 
den period då index steg. Av gruppen lågt omsatta aktier som då hade minst bra utveckling till 
gruppen högt omsatta, dem som hade bäst utveckling skiljer det 124,4 %. Resultatet visar 
alltså att avkastningen var 124 % bättre hos de aktier som ingår i gruppen högt omsatta.  
 
      

42 Capital Asset Pricing Model 
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5. Diskussion och slutsats 
I dessa två sista stycken kommer jag att diskutera det resultat som tidigare har analyserats. Jag 
kommer vidare att försöka finna en slutsats som knyter samman arbetet och undersökningen. 
Vidare vill jag ge de nyfikna läsarna tips på vidare studier inom samma område.  
 

5.1.1. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att testa vilken inverkan aktiens omsättningsvolym har på 
avkastningen. Jag har belyst detta problem genom att undersöka hur utvecklingen har varit 
under två olika tidsperioder. Dessa två tidsperioder är 1994 – 1996 under en uppåtgående 
trend och den andra 2000 – 2002 visar en neråtgående trend. I dessa två tidsperioder har jag 
slumpmässigt valt ut 30 olika bolag med varierande omsättning ur den för tidsperioden totala 
populationen. För att på enklast möjliga sätt redovisa skillnaderna i utveckling har jag valt att 
visa avkastningen på 1000 kr som placeras i respektive aktie på första handelsdagen i vardera 
tidsperioden. Under tidsperioden 1994-1996 då marknaden hade en stigande trend 
utvecklades kapitalet mycket bättre i de aktier som hade en hög omsättning och under en 
fallande marknad (tidsperiod två) utvecklas aktier med låg omsättning bättre (mindre dåligt) 
än aktier med hög omsättning. Jag kan tydligt se skillnader mellan de aktier som jag kallar för 
”lågt” omsatta och de aktier som jag kallar ”högt” omsatta. Jag blev dock överraskad av 
resultatet. Jag trodde från början att skillnaderna skulle vara betydligt mer signifikativa under 
den tidsperiod då index föll. Det visade sig istället att skillnaden var som störst under 
uppgående trend av index. Anledningen till detta fenomen skulle kunna vara att vid en stark 
uppgång investeras det mer än vad det säljs under en negativ trend.    
 
De olika orsakerna som, jag har funderat över, kan ligga till grund för utfallet av 
undersökningen är följande: 
 

• En logisk förklaring till att insatt kapital hos aktier med hög omsättning utvecklas klart 
bättre vid uppgång kan vara just det att en aktie i uppgång omsätts mer. Intresset för 
företag med positiva/negativa nyheter handlas också mer frekvent. När jag tittade på 
en negativ utveckling av index klarade sig aktier som omsätts lite bättre i jämförelse 
med de aktier som omsätts mycket. Även i detta fall kan det vara att de aktier som inte 
är i medias ljus inte får samma strålkastarljus mot sig och på så sätt fluktuerar mindre.  

 
• Ägandet i de olika typerna av företag också har en stor inverkan på omsättning. I 

mindre aktiebolag där det inte finns lika många olika ägare finns inte samma intresse 
av att snabbt sälja/köpa på grund av nyheter. Oftast finns det mer långsiktiga 
planeringar i deras typ av investering. 

 
• En förklaring skulle kunna vara att en aktie som inte kostar så mycket handlas mer 

frekvent. Den skulle också kunna vara mer känslig när det gäller omsättning. Trots att 
en nedgång i procent orsakar samma verkan oavsett om aktien kostar 100 kronor eller 
10 kronor kan det vara rent psykologiskt. Detta är dock inget samband som jag finner i 
min studie. I studien är det en väldig blandning inom de olika grupperna. I gruppen 
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som jag kallar lågt omsatta ingår både 1994-1996 och 2000-2002 aktier som kostar 
olika mycket.  

 
Man bör ha i åtanke att jag inte har räknat vad den investering ger som en innestående 
utdelning ger. Företag delar inte alltid ut pengar till aktieägarna om de anser att pengarna 
behövs för andra investeringar som i sin tur ska ge större vinster.  

5.1.2. Slutsats 
Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka sambandet mellan aktiens omsättningsvolym och 
avkastning. De tidigare forskningsresultat och avhandlingar som jag har läst igenom tycks 
inte ha någon signifikant koppling till mitt resultat. Studierna visar inte på något samband av 
att aktiemarknaden är effektiv i alla avseenden.  
 
Jag ser ett klart samband till att omsättningsvolymen påverkar aktiernas avkastning. 
Avkastningen tycks ha ett signifikant samband till omsättningen. Det fanns dels aktier med 
låg omsättning med positiv avkastning samt aktier med hög omsättning och negativa 
avkastning. Jag har alltså kommit fram till att aktiens omsättningsvolym påverkar 
avkastningen. Vid en investering i en uppgående trend så lönar det sig stort att investera i de 
aktier med, som jag kallar, hög omsättning. De visade sig utvecklas klart mycket bättre än de 
aktier med låg omsättning. Jag fann det motsatta resonemanget då det gällde investering under 
en fallande trend. Vid en nedgång av index så förlorar investeraren mindre pengar om han/hon 
investerar i en aktie med låg omsättning.  
 
Det kvarstår självklart att pricka in den rätta tiden som vanligt. Det är med andra ord inte 
särskilt intressant att investera i något som väntas minska i värde. Därför kan denna uppsats 
endast fungera som reflexion över hur marknaden fungerar vid olika trender.   
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6. Vidare studier 
Det finns många användningsområden för denna information och även en rad olika nya 
metoder som skulle kunna användas för att förfina och förbättra studien. För större precision 
hade studien kunnat utökas till ett större antal aktier. Undersökningen skulle även ha kunnat 
göras globalt. Intressanta marknader skulle kunna vara den amerikanska eller brittiska. 
Anledningen till just dessa stora marknader är att den svenska marknaden med största intresse 
följer just dessa samt att den svenska penningpolitiken influeras mycket av dem. Möjligtvis 
skulle liknande samband kunna finnas även mellan de olika marknaderna i världen, det vill 
säga att aktier i andra länder har samma mönster som de på Stockholmsbörsen.     
 
En liknande undersökning där större vikt lades vid hur stor mängd information som finns 
tillgänglig för allmänheten i de olika företagen hade kunnat ge fler ledtrådar till varför 
undersökningen utföll som den gjorde. Kanske skulle man ha viktat om företagen efter hur 
stor mängd information som fanns. Jag tror personligen att informationsflödet har stor 
inverkan på aktiekursen.  
 
Psykologi och dess effekter på aktiemarknaden skulle kunna vara ett annat område att 
utveckla. I min undersökning tittar jag endast på de rationella möjliga orsakerna till varför det 
är si eller så. En undersökning som istället utgår från den psykologiska världen med mer 
diffusa möjliga orsaker till verkan hade varit intressanta.     
 
Andra faktorer som skulle kunna komplettera underökningen är ett studium där andra sociala 
faktorer vägs in, som till exempel flock beteende det vill säga hur individen och institut 
reagerar, massmedias intresse och dess påverkningar, en kombinerad studie av tilltro dvs. litar 
folk och institut mer på stora, gamla och kända företag? Även förhållanden på 
arbetsmarknaden kan vara av intresse, dvs. graden av arbetslöshet.  
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8. Appendix 
Företag som ingår i arbetet. 
 
1994-1996   
1. All Card Service Center AB 
2. AddVise Inredning Skyddsvent AB 
3. Array AB 
4. Atle AB 
5. Biora AB 
6. Berg & Co AB 
7. Bure Equity AB 
8. Drott AB serie A 
9. Electrolux AB serie B 
10. Fagerhult AB 
11. Finnveden AB 
12. Hexagon AB 
13. HL Display AB serie B 
14. SEB ser C 
15. Latour, Investment AB 
16. Lundbergföretagen AB serie B 
17. MTV Produktion AB ser B 
18. Nordea AB 
19. NOVOTEK AB 
20. Optovent AB ser B 
21. Resco AB 
22. Säkl AB 
23. Svenska Cellulosa AB ser B 
24. SCANIA AB ser B 
25. Securitas AB ser B 
26. SKF AB ser B 
27. SSAB ser A 
28. Stora Enso Oyj ser A 
29. VLT AB ser B 
30. Volvo AB ser A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2000-2002 
1. Acrimo AB 
2. ASG AB 
3. Atlas Copco AB 
4. Atle AB 
5. Beijer Alma AB 
6. Bong Ljungdahl AB 
7. BPA A  AB 
8. BPA B AB 
9. DORO AB 
10. Enea Data AB 
11. Ericsson Telefon AB 
12. Evidentia Fastigheter AB 
13. Gambro AB 
14. Geveko AB 
15. Hexagon AB 
16. Hennes & Mauritz AB 
17. Holmen AB 
18. ICB Shipping AB 
19. International Petroleum Corp 
20. Latour Investment AB 
21. Marieberg Tidnings AB 
22. Nolato AB 
23. Realia AB 
24. SinterCast AB 
25. SKF AB 
26. Esselte AB 
27. Spendrups Bryggeri AB 
28. Svolder AB 
29. Trelleborg AB 
30. VBBgruppen AB 
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1994-1996 
 

  A  B C D E F G H I J K L M 

  Antal avlslut/dag  1994-01-03 1996-12-30  Utd.   1000 Beta Ränta 
Total 

avkastning  
       1994 1995 1996      
1 1 0,2447  38,75 56,00 44,52% 1,88 2,50 2,75 1 445 0,82 0,09 1 451  
1 2 0,8796  34,00 94,00 176,47% 9,00 11,00 11,00 2 765 0,72 0,08 2 791  
1 3 2,7540  124,00 118,00 -4,84% 0,00 0,00 0,00 952 1,00 0,10 952  
1 4 3,9272  50,50 51,50 1,98% 1,60 1,80 1,80 1 020 0,45 0,07 1 024  
1 5 6,0675  89,00 72,00 -19,10% 0,00 0,00 0,00 809 1,08 0,10 809  
1 6 6,6508  31,50 65,00 106,35% 3,00 4,00 5,00 2 063 1,21 0,11 2 073  
1 7 6,8492  24,00 24,50 2,08% 0,00 0,00 0,00 1 021 1,00 0,10 1 021  
1 8 7,2143  86,00 44,00 -48,84% 0,00 0,00 0,00 512 1,00 0,10 512  
1 9 9,1905  89,00 80,00 -10,11% 0,00 0,00 0,00 899 1,00 0,10 899  
1 10 9,5265  18,50 20,00 8,11% 0,00 0,00 0,00 1 081 1,00 0,10 1 081 12 613 
               
2 11 11,5675  22,00 13,10 -40,45% 0,50 0,50 0,50 595 1,57 0,13 597  
2 12 11,6349  183,50 80,50 -56,13% 0,00 0,00 0,00 439 1,00 0,10 439  
2 13 13,3280  8,22 18,50 125,06% 5,50 1,75 2,50 2 251 3,14 0,23 2 258  
2 14 13,6720  155,00 167,00 7,74% 0,00 0,00 0,00 1 077 1,00 0,10 1 077  
2 15 14,3783  103,00 140,00 35,92% 2,50 3,30 3,75 1 359 1,00 0,10 1 367  
2 16 14,4418  18,50 20,20 9,19% 0,00 0,00 0,00 1 092 1,00 0,10 1 092  
2 17 14,4974  80,00 175,00 118,75% 0,00 0,00 0,00 2 188 0,47 0,07 2 188  
2 18 15,1878  155,00 180,00 16,13% 0,00 0,00 0,00 1 161 3,03 0,22 1 161  
2 19 15,7050  47,50 60,50 27,37% 0,00 0,00 0,00 1 274 1,00 0,10 1 274  
2 20 16,1706  19,30 46,10 138,86% 0,00 0,00 0,00 2 389 1,59 0,14 2 389 13 840 
               
3 21 25,9656  35,80 164,00 358,10% 5,00 5,00 5,00 4 581 0,68 0,08 4 594  
3 22 26,7262  88,00 96,50 9,66% 1,00 5,00 3,00 1 097 0,76 0,09 1 104  
3 23 26,9907  35,00 77,00 120,00% 0,00 0,00 0,00 2 200 1,00 0,10 2 200  
3 24 33,9444  104,00 151,00 45,19% 0,00 0,00 0,00 1 452 1,00 0,10 1 452  
3 25 51,8479  52,40 99,00 88,93% 0,00 0,00 0,00 1 889 1,09 0,11 1 889  
3 26 59,4167  9,40 40,00 325,53% 0,00 0,00 0,00 4 255 1,00 0,10 4 255  
3 27 82,9286  12,80 47,20 268,75% 6,00 7,75 7,75 3 688 0,76 0,09 3 706  
3 28 84,5463  83,00 158,50 90,96% 2,10 2,88 3,60 1 910 1,00 0,10 1 917  
3 29 124,3810  137,00 161,50 17,88% 4,25 5,25 5,25 1 179 0,79 0,09 1 191  
3 30 152,3836  132,50 192,00 44,91% 0,00 0,00 0,00 1 449 0,70 0,08 1 449 23 757 
               

  
SX General 

INDEX  1407,41 2371,12 68,47%    1 685     
 

Figur 10 Lista 1994-1996 

 
 
1 = Lägst antal avslut 
2 = Mittersta antalet avslut 
3 = Högst antal avslut 
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2000-2002 
 

  A B C D E F G H I J K L M 
  Antal avlslut/dag  2000-01-03 2002-12-30  Utd.   1 000 Beta Ränta Total avkastning  
1 1 0,7827  100,00 98,50 -1,50% 3,50 4,00 5,00 985 1,00 0,10 995  
1 2 0,9920  27,00 31,00 14,81% 2,50 2,60 2,60 1 148 0,63 0,08 1 155  
1 3 1,9467  20,00 10,90 -45,50% 0,25 0,25 0,25 545 0,27 0,06 546  
1 4 2,6453  17,80 5,50 -69,10% 0,00 0,00 0,00 309 0,99 0,10 309  
1 5 3,1467  220,00 150,00 -31,82% 1,60 2,05 2,45 682 0,82 0,09 687  
1 6 4,1187  79,00 104,00 31,65% 2,00 2,25 2,75 1 316 0,29 0,06 1 323  
1 7 5,1507  5,65 4,20 -25,66% 1,75 2,00 2,00 743 0,73 0,08 748  
1 8 5,2493  80,50 73,00 -9,32% 0,00 4,00 4,00 907 0,31 0,06 914  
1 9 8,8787  54,50 52,00 -4,59% 1,15 1,15 1,45 954 1,05 0,10 957  
1 10 8,8920  121,00 140,50 16,12% 3,50 4,90 8,50 1 161 0,72 0,08 1 175 8 809 
               
2 11 10,1133  151,00 91,00 -39,74% 1,30 1,40 1,55 603 0,50 0,07 606  
2 12 13,7987  27,60 3,90 -85,87% 0,00 0,00 0,00 141 1,91 0,15 141  
2 13 18,4733  122,50 138,00 12,65% 5,00 5,00 5,00 1 127 0,68 0,08 1 139  
2 14 20,9733  51,50 25,00 -51,46% 0,00 0,00 0,00 485 1,00 0,1 485  
2 15 21,0813  43,00 12,00 -72,09% 0,50 0,50 0,50 279 1,06 0,10 280  
2 16 22,2080  116,00 195,00 68,10% 4,75 5,25 5,75 1 681 0,27 0,06 1 695  
2 17 30,6307  147,50 91,00 -38,31% 0,00 0,00 0,00 617 0,72 0,08 617  
2 18 36,2333  103,50 25,40 -75,46% 4,50 4,50 0,00 245 1,48 0,13 253  
2 19 36,2853  77,50 65,00 -16,13% 3,50 4,00 4,00 839 0,77 0,09 848  
2 20 60,7013  45,60 1,50 -96,71% 0,00 0,00 0,00 33 1,50 0,13 33 6 099 
               
3 21 83,9987  303,50 168,50 -44,48% 7,00 7,00 3,50 555 0,88 0,09 570  
3 22 85,2027  54,00 0,46 -99,15% 0,00 0,00 0,00 9 1,00 0,10 9  
3 23 109,5600  136,00 103,00 -24,26% 4,50 5,00 5,00 757 0,60 0,08 770  
3 24 132,9213  40,00 12,90 -67,75% 0,00 0,00 0,00 323 1,00 0,10 323  
3 25 139,8600  36,00 7,20 -80,00% 3,00 3,00 1,75 200 0,59 0,08 207  
3 26 143,6440  211,00 136,00 -35,55% 7,00 8,00 8,00 645 0,94 0,10 664  
3 27 430,8160  217,00 226,00 4,15% 4,00 5,25 6,00 1 041 0,79 0,09 1 054  
3 28 460,6413  254,50 294,00 15,52% 6,80 7,75 8,75 1 155 0,38 0,06 1 176  
3 29 594,2507  158,00 104,00 -34,18% 1,00 1,20 1,50 658 0,91 0,09 661  
3 30 695,8800  216,00 137,50 -36,34% 3,50 4,00 4,50 637 0,82 0,09 647 6 079 
               
  Index SAX  328,38 149,57 -54,45%         

 
Figur 11 Lista 2000-2002 

 
1 = Lägst antal avslut 
2 = Mittersta antalet avslut 
3 = Högst antal avslut 
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