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Abstract 
I denna uppsats diskuteras sambandet mellan risk, marknadseffektivitet och volatilitet. En studie 
görs för att se om volatiliteten (kursrörligheten) har ökat i enskilda aktier under tidsperioden 1988-
1999. Vidare behandlas vilka faktorer som kan ge upphov till volatilitetsförändringar, vilka 
konsekvenser en förändrad volatilitet får för olika typer av investerare samt om utvecklingen är 
förenlig med EMH (den effektiva marknadshypotesen). Studier av volatilitet är intressanta p g a 
den risk som uppstår för olika marknadsaktörer vid en ökad volatilitet. Uppstår felvärderingar på 
aktiemarknaden finns även risk för att kapital fördelas på ett sätt som inte är optimalt. 
 
I stora drag kan man definiera begreppet volatilitet som ett mått på hur stor osäkerheten är inför 
den framtida kursutvecklingen för en aktie. Volatilitet är att betrakta som kortsiktiga rörelser i 
finansiella priser under loppet av en dag eller från en dag till en annan, men begreppet används 
också för att beskriva kursrörelser under längre tidsperioder. En hög volatilitet på de finansiella 
marknaderna innebär inte i sig att det föreligger mer djupgående och långsiktiga obalanser i det 
finansiella systemet. Hög volatilitet kan dock leda till instabilitet på de finansiella marknaderna. 
 
Studien visar ingen enhetlig förändring av volatiliteten i de enskilda aktierna under den 
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undersökta tidsperioden 1988-1999. Endast fyra av de undersökta aktieslagen uppvisar en förhöjd 
volatilitet som är statistiskt säkerställd i en jämförelse mellan den första och den andra delen av 
tidsperioden. 
 
Orsaker till en förändrad volatilitet kan vara många; svårigheter med att bedöma en akties 
motiverade kurs, en förändring av specialiseringen hos företagen, en ökad osäkerhet om 
konjunkturläget eller många nya aktörer på aktiemarknaden. 
 
Ökad volatilitet i enskilda aktier behöver inte betyda att marknaden inte skulle vara effektiv på det 
sätt som den effektiva marknadshypotesen föreskriver. En stor kursrörlighet kan bl a förklaras 
utgående från riskbenägna aktörer och med svårigheten att värdera enskilda aktier. Med stöd av 
dessa förklaringar är en stor kursrörlighet motiverad utgående från den effektiva 
marknadshypotesen. 
 
Ökad volatilitet i enskilda aktier leder till att diversifieringsbehovet för en riskaversiv placerare 
ökar under förutsättning att marknadens volatilitet är oförändrad. Följden kan bli att antalet aktier 
som ingår i en portfölj måste ökas avsevärt för att risknivån skall kunna sänkas. Alternativet är att 
använda sig av placeringar i olika typer av fonder. Ökad risk kan kortsiktigt motverkas med hjälp 
av olika typer av derivatinstrument. För en riskbenägen gambler medför ökad volatilitet inget 
diversifieringsbehov. 
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Robert Branér 

Abstract 
In this paper the relation between risk, market efficiency and volatility is being discussed. A study 
has been made to see if there has been any change in the volatility for individual stocks during the 
time period 1988-1999. Further, the factors that contribute to changes in the volatility have been 
examined and also which the consequences are for various types of investors and whether the 
developement is consistent with the efficient market hypothesis. The study of volatility is 
interesting because of the risk that an increased volatility entails for the investors. When 
mispricing occurs in the stockmarket there is also a risk for a non-optimal allocation of capital. 
 
Roughly speaking the definition of volatility is how large the uncertainty is about the future return 
from an individual stock. Volatility is considered to be short time period movements in financial 
prices within a day or from one day to another but is also used as a mesaure to describe price 
movements during a longer period. High volatility in the financial markets does not necessarily 
imply deep and lasting imbalances in the financial markets. High volatility, however, might lead to 
instability in the financial markets. 
 
The study does not show any uniform change in the volatility of individual stocks during the time 
period from 1988 until 1999. Only four of the individual stocks show a statistically confirmed 
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increase in volatility between the first and the second part of the time period. 
 
The reasons for changes in volatility may be several; difficulties in deciding the motivated price for 
an individual stock, a change in specialization within a company, an increased uncertainty about 
the state of the market or many new players in the stockmarket. 
 
High volatility in individual stocks does not necessarily mean that the market is not efficient as 
implied in the EMH. High volatility may e.g be explained with riskloving investors or by the 
difficulty in valuating individual stocks. Based on these explanations, large price movements are 
justified in accordance with the efficient market hypothesis. 
 
Increased volatility in individual stocks results in increasing need for risk diversification for a 
riskaversive investor provided that market volatility is unchanged. The consequence might be a 
considerable increase in numbers of individual stocks needed in order to reduce the level of risk. 
The alternative is the use of various types of funds. Increased risk may in short-term be reduced by 
different types of derivatives. Increased volatility does not imply any need for diversification for a 
riskloving gambler. 
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1. Inledning 

I denna uppsats diskuteras sambandet mellan risk, marknadseffektivitet och volatilitet. En 

studie görs för att se om volatiliteten (kursrörligheten) har ökat i enskilda aktier under 

tidsperioden 1988-1999. Vidare behandlas vilka faktorer som påverkar volatiliteten, vilka 

konsekvenser som förändrad volatilitet får för olika typer av investerare samt om 

utvecklingen har några konsekvenser för EMH (den effektiva marknadshypotesen). Studier av 

volatilitet är intressanta p g a den risk som uppstår för olika marknadsaktörer vid en ökad 

volatilitet. Uppstår felvärderingar på aktiemarknaden finns även risk för att kapital fördelas på 

ett sätt som inte är optimalt. 

 
1.1 Bakgrund 

Förändringar har skett under de senaste 15-20 åren på aktiemarknaden när många nya aktörer 

har trätt in. Informationsspridningen torde vara mer omfattande än tidigare med tanke på att 

information blir tillgänglig för allt fler via Internet. År 1986 var omsättningen på 

Stockholmsbörsen 19 gånger så stor som omsättningen 1980. Detta visar på ett tydligt sätt ett 

starkt ökande intresse för aktier som investeringsobjekt.1 Aktiemarknaden har i stor 

utsträckning lockat till sig nya placerare både genom fonder och genom direkta placeringar i 

aktier. Hushållen ökade kraftigt sina investeringar i aktier under 1990-talet. År 1980 var 

hushållens aktieinnehav cirka 10 % beräknat som andel av den disponibla inkomsten i 

Sverige. År 2000 hade denna andel ökat till drygt 110 % av den disponibla inkomsten!2 Fler 

företag har skaffat riskkapital via aktiemarknaden, vilket har lett till att antalet nyemissioner 

har ökat snabbt under 1990-talet. Därmed har också antalet börsnoterade företag snabbt blivit 

fler.3 Genom ovannämnda faktorer har också aktiemarknadens betydelse för 

samhällsekonomin och realekonomin ökat. 

 

De enskilda aktierna på börserna i USA karaktäriserats av en allt större volatilitet 

(kursrörlighet) och därmed en större risk.4 Ökad volatilitet innebär att utfallet av en placering 

präglas av ökad risk eftersom sannolikheten för att en investering får en mycket dålig/bra 

                                                
1 Claesson, 1987. 
2 Finansinspektionen, 2002. 
3 Finansinspektionen, Rapport 2001:6. 
4 Campbell, 2001. 
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utveckling ökar. Volatilitet (kursrörlighet) kan mätas genom standardavvikelsen eller 

variansen av aktiekursens förändring. Robert J. Shiller har ifrågasatt den effektiva 

marknadshypotesen utgående från att kursrörligheten på lång sikt och historiskt sett tidvis har 

tenderat att vara för stor för att kunna vara förenlig med de underliggande aktieutdelningarna.5 

Detta kan, enligt Shiller, ha ett samband med fler ”noisetraders” på aktiemarknaden.6 Shillers 

slutsatser kan tolkas som att den effektiva marknadsmodellen inte fungerar som 

förklaringsmodell för aktiemarknaden. 

 

Många investerare har stora aktieinnehav i enskilda aktier och diversifierar därmed inte i 

enlighet med portföljvalsteorin.7 Dessa investerare påverkas i hög grad av volatiliteten inom 

en viss bransch eller hos en enskild aktie.8 Genom ett aktieinnehav med endast få aktieslag 

blir risken för en mycket dålig/mycket bra kursutveckling större. Vissa studier pekar på att det 

är främst aktier i mindre företag med färre institutionella ägare som kursen överreagerar i 

förhållande till vinster eller utdelning.9 Att det förhåller sig på det sättet kan eventuellt vara en 

följd av att andelen ”noisetraders” är större i dessa företag. 

 
1.2 Problemformulering 

Utvecklingen på aktiemarknaden i USA har karaktäriserats av en långsiktig trend mot större 

kursrörlighet i enskilda aktier med följder för olika typer av placerare. Frågan är om 

utvecklingen är liknande i Sverige och vilka konsekvenser utvecklingen får för marknadens 

aktörer. Vilka faktorer är det som påverkar risken i enskilda aktier och vilket är sambandet 

med den effektiva marknadshypotesen?  

 
1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera och diskutera volatilitet och effektivitet på den svenska 

aktiemarknaden på slutet av 1980-talet och under 1990-talet. Vidare görs en kritisk 

                                                
5  Se Shiller, 1989. 
6 Shiller, 1984. Med ”noisetraders” avses i denna uppsats oinformerade aktörer eller aktörer som handlar 

utgående från andra faktorer än information som kan påverka aktiens verkliga eller fundamentala värde. I samma 

kategori finns även irrationella aktörer som exempelvis köper aktier trots vetskap om att en spekulationsbubbla 

är för handen. 
7 Campbell, m fl, 2001. 
8 Campbell, m fl, 2001. 
9 Se t ex De Bondt & Thaler, 1986. 
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granskning av Shillers slutsatser om att en hög grad av kursrörlighet i förhållande till 

underliggande utdelningar inte är förenlig med den effektiva marknadshypotesen.  

 

 

 

Frågeställningar: 

 

- Har kursrörligheten i de mest omsatta aktieslagen på Stockholmsbörsen ökat under 

tidsperioden från 1988 till 1999?  

- Vilka orsaker finns det till förändringar av aktiers volatilitet? 

- Är utvecklingen förenlig med hypotesen om en effektiv marknad? 

- Vilka konsekvenser kan förändringar av volatiliteten få för olika grupper av 

investerare? 

 

 
1.4 Avgränsningar 

Den empiriska studien omfattas av 9 aktieslag från Stockholmsbörsens A-lista under 

tidsperioden 1988-1999. Inledningsvis var avsikten att börja studien 1987, men eftersom detta 

år var ett exceptionellt börsår, med en börsnedgång på 22 % i USA, så kunde resultatet ha 

blivit missvisande. En förutsättning för att kunna studera en viss aktie var att det skulle finnas 

avslut tillräckligt många av de dagar som ingick i studien. De aktier som har valts till denna 

empiriska studie uppfyller detta kriterium. En för låg omsättning kan ge upphov till 

snedvridande effekter av studien. Inledningsvis var avsikten att studera 10 aktieslag, men det 

visade sig att det för ett av aktieslagen varit så låg omsättning att avslut saknades för mer än 

hälften av dagarna under den undersökta tidsperioden. Detta skulle ha givit ett missvisande 

resultat.10  

 

I studien om vad förändringar av volatilitet kan bero på behandlas faktorer utgående från den 

finansiella teorin och den egna analysen. Någon ingående analys av volatilitetsförändringen i 

varje enskilt aktieslag görs inte.  

 

                                                
10 Studien baseras på sista avslutskurser dagligen från Stockholms fondbörs, som sedan har emissionskorrigerats. 
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1.5 Metod 

Studien av volatiliteten har gjorts utgående från dagsnoteringar för 9 aktieslag på A-listan på 

Stockholmsbörsen. Materialet, som tillhandahölls av Stockholmsbörsen, vilket har 

emissionskorrigerats och därefter har avkastningen för varje dag beräknats med hjälp av 

Excel. För de dagar som inget avslut har skett så har i studien använts den närmast föregående 

dagens avslutskurs. Standardavvikelsen per dag har tagits fram och presenterats separat för 

varje år för sig, samt för den första och den andra delen av tidsperioden, d v s för åren 1988-

1993 och för åren 1994-1999. Diagram som skapats utgående från den dagliga volatiliteten 

för varje år har använts för att illustrera utvecklingen. För att tydliggöra utvecklingen har 

(med hjälp av Excel) en linjär trendlinje tagits fram för varje aktieslag. För att statistiskt 

kunna säkerställa om en förändring av volatiliteten förelåg har ett F- test använts där den sista 

perioden (året) har jämförts med den första perioden och den första sexårsperioden har 

jämförts med den resterande delen av tidsperioden.  

 
1.6 Disposition 

I uppsatsens första del definieras begreppen effektiv marknad och volatilitet. Vidare 

behandlas ekonomisk teori om vilka faktorer som påverkar aktiers volatilitet. Därefter följer 

en diskussion om på vilket sätt informationsspridning och ny information påverkar 

aktiemarknaden. En hög volatilitet leder till ökad risk och därför behandlas begreppet risk och 

riskspridning (diversifiering). 

  

Uppsatsens andra del utgörs av en empirisk studie med syfte att fastställa om volatiliteten hos 

enskilda aktier ökat under tidsperioden 1988-1999. Som underlag har använts 

standardavvikelsen för aktieavkastningen (volatiliteten) på basen av dagskurser för 9 aktieslag 

på Stockholmsbörsens A-lista.  

 

I uppsatsens tredje del förs en diskussion och en analys har gjorts om olika förklaringar som 

finns till volatilitetsförändringar, om utvecklingen är förenlig med hypotesen om en effektiv 

marknad och vilka konsekvenser utvecklingen får för olika typer av investerare. 
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2. Den effektiva marknaden och EMH 
 

2.1 EMH (Hypotesen om den effektiva marknaden) 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är baserad på antagandet om att informationen är 

väl spridd och billig för investerare att ta till sig samt att all information som är relevant och 

möjlig att utröna finns reflekterad i prissättningen.11 Enligt hypotesen följer aktiekurserna en 

så kallad ”random walk”, d v s de förändras slumpmässigt från dag till dag utan någon 

egentlig trend. Enligt EMH betyder konkurrensen mellan olika analytiker att priserna alltid 

reflekterar det verkliga värdet (fundamentalvärdet). Med fundamentalt värde avses det 

jämviktspris som uppstår när all information som är tillgänglig för investerare beaktas i priset. 

Priset förändras således endast när ny information blir tillgänglig. Aktiemarknadens 

effektivitet upprätthålls genom arbitragörer. Arbitragörer driver priset tillbaka till 

jämviktspriset då det visar sig att aktiernas pris avviker från det fundamentala värdet utgående 

från all tillgänglig information.12  

 

Ett av de starkaste argumenten som används som stöd för att aktiemarknaden är effektiv är 

den omedelbara reaktionen på nyheter. Mängder av studier har visat att marknaden reagerar 

omedelbart efter det att ny information offentliggörs. Om så är fallet kan ingen vinst göras 

genom att handla utgående från den nya informationen efter det att den har blivit 

offentliggjord. 13 Av detta följer att det är omöjligt att kunna förutse kursförändringar.14  

 

När marknadseffektivitet råder innebär det i princip att teknisk analys är utan värde och att 

inte ens professionella och välinformerade aktörer har en möjlighet att åstadkomma en 

avkastning som är bättre än marknadens genomsnitt. 

 

Redan på 1960-talet definierades tre olika nivåer av marknadseffektivitet: svag, halvstark och 

stark effektivitet. En marknad är svagt effektiv om förändringar av kursen är oberoende av 

tidigare kursförändringar. Effektiviteten på aktiemarknaden är halvstark om aktiekursen, 

                                                
11 Brealey & Myers, 1991. 
12 Copeland & Weston, 1988. 
13 Thaler, 1993. 
14 Hägg, 1989. 
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förutom att den speglar historiska kurser, även innefattar all offentliggjord information om ett 

företag såsom företagsrapporter och analytikers rekommendationer. En marknad kan sägas 

vara starkt effektiv då all information speglas i kursen, d v s även sådan information som inte 

har publicerats.15 

 

EMH baseras på en precis definition av information och om värdet av informationen. En aktör 

som skall fatta ett beslut utvärderar den tillgängliga informationen för att fatta ett beslut som 

maximerar den förväntade nyttan. Genom att väga den förväntade nyttan av varje optimal 

handling, med en sannolikhet att få ett meddelande som ger upphov till handlingen, så vet en 

aktör den förväntade nyttan av en hel uppsättning information. För att en viss nyhet skall ha 

ett värde krävs att den innehåller någon ny information. Värdet av informationen bestäms 

efter att den minskats med transaktionskostnaderna. Med transaktionskostnader avses t ex 

courtage, kostnader för att kunna tillgodogöra sig informationen, ”spread” (differensen mellan 

köp- och säljkursen) o s v.16 

 

Få teorier säger direkt något om vad som sker när informationsflödet blir mer lättillgängligt 

för flera marknadsaktörer, men i o m att EMH baseras just på antagandet om väl spridd 

information kan man dra den slutsatsen att mer lättillgänglig information skapar en mer 

effektiv marknad.  

 

EMH förutsätter att aktörerna har tillgång till samma information och tolkar den på samma 

sätt. I verkligheten är situationen mer komplicerad. Det finns studier som visar på vilket sätt 

”välinformerade” aktörer påverkar marknaden och som beskriver interaktionen mellan dessa 

och ”noisetraders”. Med ”noisetraders” avses här oinformerade aktörer eller aktörer som 

handlar utgående från andra faktorer än information som på olika sätt kan påverka det 

fundamentala värdet på en aktie.17 

 

Följden av att det finns investerare med olika grad av information är t ex att investerare med 

positiv/negativ information om ett företag, vilken inte är känd för samtliga aktörer, driver 

                                                
15 Copeland & Weston, 1988. 
16 Copeland & Weston, 1988. 
17 Med fundamentalt värde avses det värde som aktien skall ha utgående från att all relevant information 

återspeglas i aktiens marknadspris. 
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kursen i riktning upp/ned mot det fundamentala värdet. Först efter att priset stiger får de 

aktörer som inte känner till informationen vägledning om informationen utgående från det 

stigande priset. Informationen är således ojämnt fördelad och därför är även aktörernas 

kunskap differentierad.18   

 

Fler teorier och studier finns angående oinformerade aktörers påverkan på marknaden och 

dess effektivitet. Dessa behandlas i avsnitt 2.2 om den effektiva marknadsmodellen. 
 

2.2 Den effektiva marknadsmodellen 

Ett sätt att studera i fall aktiemarknaden är effektiv är att utgå från de underliggande 

aktieutdelningarna. Utdelningen är till en viss grad möjlig att förutse, (företag informerar från 

tid till annan om sin utdelning), och aktiekurserna bestäms i någon grad av utdelningen. 

Utgående från det resonemanget har flera studier gjorts för att bedöma aktiekurserna med 

beaktande av en optimal prognos av aktieutdelningen. Denna formel benämns ofta som den 

effektiva marknadsmodellen:19 

                                                                                                 ∞ 
Pt = Σ  EtDt + k/(1 + δ)k + 1 

                                                            k = 0 

Ekvationen skall läsas så, att aktiens verkliga värde vid tiden t är det diskonterade värdet av 

de förväntade framtida aktieutdelningarna i framtiden.20 Dt är den reala aktieutdelningen för 

period t och Et är den matematiskt förväntade faktorn som beror på all publicerad information 

vid tiden t. Med k avses antalet framtida perioder som aktien ger aktieutdelning. 

Diskonteringsfaktorn δ är i denna modell konstant.  Shiller, med flera, har i olika studier visat 

att aktiemarknadens volatilitet under 1900-talet tidvis har varit för hög (5-13 gånger för hög) 

för att kunna förklaras med osäkerhet gällande ny information avseende de framtida 

diskonterade aktieutdelningarna. Denna modell har då använts för att se om den aggregerade 

(totala) aktiemarknadens volatilitet varit förenlig med en effektiv marknad. 

 

Det finns flera studier som visar att överreaktioner på aktiemarknaden förekommer med 

överdriven volatilitet som följd. Enligt De Long, m fl, försvåras professionella aktörers 

möjligheter till arbitrage i hög utsträckning av den risk som är skapad av oförutsägbarhet som 

                                                
18 Finansinspektionen, Rapport 2001:5. 
19 Se t ex Shiller, 1987. 
20 Diskonterat med räntan på alternativa riskfria placeringsformer, närmast räntan på statsobligationer. 
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uppkommer genom noisetraders agerande på marknaden.21 Så länge som arbitragörer har ett 

kort tidsperspektiv och begränsad likviditet för att investera i felvärderade aktier, kommer 

deras aggressivitet att bli begränsad.22 I detta fall leder noisetraders agerande på marknaden 

till att det uppstår en stor diskrepans mellan aktiens pris och det fundamentala värdet, även då 

fundamental risk saknas.  

 

Argumentet för den effektiva marknadsmodellen, d v s att arbitragörer motverkar eventuella 

felvärderingar, säger ingenting om hur arbitragörerna finner att vinstmöjligheter föreligger. 

Om stora bestående felvärderingar inte lämnar några statistiskt märkbara spår i det historiska 

mönstret av avkastning är det svårt att se hur arbitragörer skall lyckas finna dem. Dessutom 

kan dessa arbitragörer övertygas av argumenten om en effektiv marknad, så att de övertygas 

om att det inte förekommer ineffektiviteter. Eftersom risk belönas, så kan det också leda till 

att noisetraders t o m kan komma att dominera marknaden i ett särskilt aktieslag. Det finns 

inga grunder att anta att noisetraders elimineras från marknaden och inte heller att de inte 

skulle kunna påverka marknadspriserna.23 

 

  
2.3 Hypotesen om överreaktion (OH)24 

I slutet av 1970-talet gjordes många studier som påvisade att det finns en rad anomalier som 

till exempel P/E-talseffekten och januarieffekten, genom vilka investerare kunde tillgodogöra 

sig övernormala vinster. Detta är inte förenligt med EMH, men det är ändå svårt att utgående 

från dessa ifrågasätta EMH.25 P/E-talseffekten innebär att det går att erhålla en större 

avkastning än genomsnittet genom att göra placeringar i aktier med ett lågt P/E-tal.26 

                                                
21 De Long m fl, 1990. Se även Thaler, 1993. 
22 De Long m fl, 1990. 
23 Thaler, 1993. 
24 Brown m fl, 1988. 
25 Om en marknad innehåller anomalier innebär det att en aktör med vetskap om en sådan kan erhålla övernormal 

avkastning. En anomali på aktiemarknaden innebär att avkastningen av en aktie kan förklaras av en annan faktor 

än endast risken och att denna faktor är av regelbunden karaktär. Januari (årsskifteseffekten)- och 

veckodagseffekten är två former av anomalier. En del forskning har visat att avkastningen i vissa aktier har varit 

större under januari än under resten av året. Det gäller främst för bolag med lågt börsvärde samt aktier som säljs i 

december på grund av skatteskäl. Annan forskning har visat att den genomsnittliga avslutskursen på fredagar är 

högre än under måndagar. 
26 P/E-talet är kvoten mellan aktiens pris och vinsten per aktie. 
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En mer allvarlig kritik mot EMH kommer från de studier som visar förekomsten av ett 

beteende hos investerare som ger upphov till (1) en långsiktigt överdriven prisvolatilitet och 

(2) en kortsiktig överreaktion till ny information. Den långsiktigt överdrivna kursrörligheten 

innebär att kurserna överreagerar jämfört med den långsiktiga utdelningstillväxten, medan den 

kortsiktiga överreaktionen innebär att placerare tenderar att överskatta den senaste 

informationen. Det finns således ett samband mellan dessa företeelser. 

 

Hypotesen om att det föreligger en kortsiktig överreaktion på marknaden stöds av De Bondt 

& Thalers studie som visar att det främst är i företag vars ägare är privatpersoner som en 

överreaktion sker.27 Deras studie gick ut på en jämförelse av kursutvecklingen för aktier som 

tidigare utgjorde vinnare respektive förlorare. Hypoteserna som testades var om extrema 

kursrörelser i en riktning följdes av kursrörelser i motsatt riktning samt om det är så att ju mer 

extrema kursrörelserna initialt har varit, ju större blir den efterföljande korrigeringen. Båda 

dessa hypoteser, som strider mot den svagaste formen av effektivitet, fann stöd i studien. På 

en effektiv marknad förväntas stora nyheter leda till att priserna snabbt skall förflyttas till sitt 

nya jämviktsläge för att sedan följa en ”random walk”. På en effektiv marknad finns utrymme 

för överreaktion, men den kompenseras av andra investerare som underreagerar. De Bondt & 

Thaler fann i sin studie att effekten av överreaktion är asymmetrisk; det vill säga att den är 

mycket större för förlorare än vinnare. De konstaterar vidare att överreaktionen är mest 

påtaglig i januari månad.  

 
2.4 Hypotesen om osäker information (OIH)28 

Enligt OIH, d v s hypotesen om osäker information, är EMH baserad på antagandet om att 

investerare har omedelbar tillgång till all information de behöver för att kunna fastslå vilket 

som är en akties jämviktspris. I verkligheten finns en osäkerhet om den slutliga effekten av ny 

information, vilket i så fall skulle kunna förklara förekomsten av en överreaktion.  
 

2.5 Gordons formel 

Det är av olika anledningar mycket svårare att förutse de framtida utdelningarna för många 

enskilda aktier än vad det är för den aggregerade aktiemarknaden. Utdelningsnivån har en 

                                                
27 De Bondt & Thaler, 1986. 
28 Brown m fl, 1988. 
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relativt stabil långsiktig tillväxt för den totala aktiemarknaden. De risker som är förknippade 

med de enskilda företaget finns ej för den aggregerade aktiemarknaden.  Det betyder i så fall 

att det blir lättare att ur ett effektivitetsperspektiv förklara stora kursrörelser för enskilda 

aktier. Ett sätt att förklara förekomsten av en stor kursrörlighet i enskilda aktier är att använda 

sig av Gordons formel. 

 

Det ekonomiska värdet av framtida utdelningar beror enligt Gordons formel på företagets 

tillväxt, utdelningspolitiken och aktiemarknadens avkastningskrav enligt formeln: 

 

 P = dE / (k - g). 

 

P är enligt denna formel den motiverade aktiekursen, d är den procentandel av vinsten som 

delas ut, g är företagets procentuella tillväxt. E är årsvinsten per aktie efter skatt och k är 

aktiemarknadens procentuella avkastningskrav. 

 

Endast en liten förändring av den procentandel som företaget ger i utdelning till aktieägarna, 

eller en liten förändring av årsvinsten efter skatt, gör att återverkningarna på aktiens pris blir 

stora. Det går att illustrera med hjälp av ett exempel. Låt säga att ett företag A har en 

utdelning motsvarande 20 % av vinsten per aktie som är 20 kr, d v s 4 kr. Aktiemarknadens 

motiverade avkastningskrav är 12 % och företagets förväntade tillväxt är 7 % per år. Detta får 

till följd att aktiens motiverade kurs är 20*20/(12-7) = 80 kr. I det fall som aktiemarknadens 

motiverade avkastningskrav stiger till 16 % samtidigt som vinsten per aktie sjunker till 5 kr 

per aktie, så får detta stora följder för den motiverade aktiekursen. Aktiens motiverade kurs 

blir i en sådan situation, enligt Gordons formel, 20*5/(16-7) = 11 kr. Resonemanget är 

hypotetiskt, men visar ändå att relativt små förändringar av de variabler som ingår i formeln 

ger ett stort utslag när det gäller värderingen av en aktie. Det motiverade avkastningskravet 

påverkas av aktiens risknivå. T ex om risknivån stiger kraftigt i en enskild aktie jämfört med 

en annan tillgång med samma förväntade tillväxt, får detta till följd att investerare höjer 

avkastningskravet med följd att den motiverade aktiekursen sänks.29 Resonemanget illustreras 

genom tabell 1 nedan. Förändringar görs av de i formeln ingående variablerna, utgående från 

samma utgångsläge som beskrivits ovan med en motiverad aktiekurs på 80 kr. I det fall att 

företagets tillväxt är lika stor som marknadens avkastningskrav går det inte att beräkna den 

                                                
29 Om Gordons formel, se Hägg, 1989. 
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motiverade aktiekursen eftersom denna närmar sig oändligheten. En negativ årsvinst leder till 

att den motiverade kursen blir negativ och således inte går att beräkna. För många företag 

inom olika tillväxtbranscher som exempelvis IT-sektorn kan det finnas incitament att endast 

skapa värdetillväxt för aktieägarna, d v s att inte betala ut aktieutdelning. Det har att göra med 

att det kan finnas så lönsamma investeringsalternativ att dessa i framtiden ger aktieägarna mer 

än den aktieutdelning de annars kunde erhålla. En negativ årsvinst kan också leda till att inga 

medel finns att dela ut till aktieägarna på flera år. I de fallen blir osäkerheten mycket stor i 

värderingen av företagets aktier. 

 
E: + 40%, k: -20% 

g: +40 %, D: +40% 

Ej mätbart 

E: + 30%, k: -20% 

g: +30 %, D: +30 % 

1352 

E: + 10%, k:-10 % 

g: + 10%, D:+10% 

156 

E: - 10% k:+ 10% 

g: - 10%, D:- 10% 

47 

E: neg., k: + 10% 

g: - 10%, D:- 10% 

Ej mätbart 

Tabell 1. Olika aktiekurser vid förändringar av årsvinsten (E), avkastningskravet (k), tillväxten (g), 

utdelningsandelen (D). Egen bearbetning. 

Det motiverade avkastningskravet är den avkastning som aktiemarknaden kan vänta sig av 

andra investeringsobjekt med samma risknivå. Det är svårt att bedöma ett företags risknivå, 

men det kan göras utgående från verksamhetens inriktning, skuldsättningsgraden eller 

utgående från aktiens betavärde (eller systematiska risk). Det motiverade avkastningskravet 

kan också förändras utgående från det allmänna ränteläget. I praktiken är det inte möjligt att 

beräkna det motiverade avkastningskravet och det är således inte möjligt, eller mycket svårt, 

att med godtagbar säkerhet beräkna den motiverade kursens absoluta nivå.30  

 

 

                                                
30 Se Hägg, 1989. 
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3. Volatilitetsbegreppet och modern portföljteori 

Inom portföljteorin används de statistiska måtten varians och standardavvikelse (volatilitet), 

för en akties eller en hel marknads avkastning, som ett mått på tillgångens risk. En 

statsobligation har normalt sett en lägre standardavvikelse i avkastningen än en aktieportfölj.  

 

En portfölj av aktier uppvisar en lägre standardavvikelse än en enskild aktie. T o m ett tillskott 

av ett litet antal aktier i en portfölj (diversifiering) kan sänka volatiliteten kraftigt.31  

 

Risken i en väldiversifierad aktieportfölj består av de ingående aktiernas marknadsrisk (eller 

systematiska risk). Marknadsrisken visar hur känslig en viss aktie är relativt hela 

marknaden.32 Orsaken till att vissa aktier har en högre marknadsrisk har t ex att göra med att 

företaget i fråga påverkas i högre grad än andra företag av en försämrad konjunktursituation.  

 

I stora drag är definitionen av begreppet volatilitet ett mått på hur stor osäkerheten är inför 

den framtida kursutvecklingen för en aktie. En höjd volatilitet hos en aktie leder till att 

sannolikheten för att aktien i framtiden skall utvecklas mycket bra eller mycket dåligt ökar. 

Det kan tyckas egalt för en aktieägare men det faktum att risken ökar påverkar även 

investerarens avkastningskrav. Mer precist definierat är volatiliteten standardavvikelsen (σ) 

av aktiekursens förändring för en viss tidsperiod (∆t)33. 

 

Volatilitet är att betrakta som kortsiktiga rörelser i finansiella priser under loppet av en dag, 

eller från en dag till en annan, men begreppet används också för att beskriva kursrörelser 

under längre tidsperioder. En hög volatilitet på de finansiella marknaderna innebär inte i sig 

att det föreligger mer djupgående och långsiktiga obalanser i det finansiella systemet. Hög 

                                                
31 För en portfölj motsvaras risken av marknadsrisk + företagsspecifik risk. Den företagsspecifika risken 

motsvarar aktiens egen risk. Genom att öka antalet aktieslag som ingår i en portfölj (diversifiering) kan en 

placerare minska den företagsspecifika risken och vid en fullständig diversifiering består portföljens risk endast 

av marknadsrisken. 
32 Sambandet mellan företagets aktieutveckling och marknadens återspeglas i den linje som tas fram genom 

minsta kvadratmetoden. Linjens lutning brukar benämnas β och motsvarar kovariansen mellan den enskilda 

aktien och marknaden dividerat med variansen för marknaden. Betavärdet för en enskild aktie i beskrivs således 

enligt följande formel: Β = COVim/σm
2 

33 Hull, 1991.  
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volatilitet kan dock leda till instabilitet på de finansiella marknaderna. Exempel finns på att en 

hög volatilitet på aktiemarknaden har varit inledningen till en längre period av svag 

utveckling, såväl på aktiemarknaden som i den reala ekonomin. Detta blev resultatet av ”den 

svarta måndagen” den 28 oktober 1929 då Dow Jones aktieindex föll med 12,8 procent och 

ytterligare med 11,7 procent följande dag. 1929 markerade inledningen till den Stora 

Depressionen och Dow Jones hade fallit med 90 procent i juli 1932.34 

 

Graden av osäkerhet för ett företag eller för marknaden som helhet påverkar volatiliteten, 

d.v.s. en ökad osäkerhet ger en högre volatilitet.35 Ju större osäkerheten är om t ex det 

framtida ränteläget, desto större utrymme finns för olika tolkningar av hur utvecklingen 

kommer att vara. Det leder i sin tur till en ökad divergens i värderingen av aktier bland 

marknadens aktörer. 

 

Det är numera vedertaget att volatiliteten hos aktiemarknaderna inte är konstant, utan att 

förändringar sker över tiden. Nationalekonomer har tagit fram allt bättre statistiska modeller i 

syfte att söka svar på hur volatiliteten förändras över tiden. Marknadens volatilitet är förstås 

intressant för teorier som behandlar risk och avkastning, men den totala 

marknadsavkastningen är endast en komponent när det gäller att bestämma risken för en viss 

portfölj. Förändringar i avkastningen i en viss bransch, eller hos ett visst företag, är också 

viktiga komponenter när det gäller att bestämma avkastningen i en särskild portfölj.36  

 
3.1 Hur uppstår volatilitet? 

Enligt förespråkare för EMH uppstår volatilitet uteslutande från nyheter som påverkar en 

akties framtida avkastning.37 I en modell som utgår från att s.k. rationella bubblor 

förekommer på aktiemarknaden är de enda förklaringarna till en ökning av volatiliteten 

förändringar av variansen för företagets framtida avkastning eller förändringar i variansen av 

räntan. EMH utgår från en konstant ränta.38 

 

                                                
34 Lybeck, 1992. 
35 Brown, Tinic & Harlow, 1988. 
36 Campbell, m fl, 2001. 
37 Hull, 1992. 
38 Campbell, m fl, 2001. 
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French & Roll (1986) visar i en studie att variansen i avkastningen på tillgångar är större 

under den tid som marknaden är öppen i jämförelse med den tid då marknaden är stängd. 

Kursrörelsen då marknaden öppnar efter helgen är alltså relativt liten jämfört med 

kursrörelsen under veckan då marknaden är öppen.  Hypoteserna som de undersökte var 1) 

volatilitet uppkommer genom allmän information, vilken i första hand förekommer under 

normal affärstid, 2) volatilitet uppkommer genom privat information, som påverkar priserna 

när handeln pågår, 3) volatilitet orsakas av felprissättning som uppkommer under handeln. 

Volatiliteten visade sig vara ungefär 70 gånger större under en timme då handeln pågår än 

från det att börsen stängt till det att den öppnar efter veckoslutet på NYSE.39  De möjliga 

förklaringarna till fenomenet är att den största delen av ny information produceras då, att 

volatiliteten avgörs av privat information under handelsdagen eller att ryktesspridning eller 

”noise” som medför ökad volatilitet uppkommer i själva handelsprocessen. French & Rolls 

studie indikerar att cirka 4-12 % av volatiliteten uppkommer genom felprissättning, det vill 

säga genom ”noise”. Studien kan tolkas så att marknadsvärdena avviker från de fundamentala 

värdena och att marknadsvolatiliteten i viss bemärkelse är självgenererad.40 

 

Shiller (1984) förklarar överdriven volatilitet i förhållande till de underliggande utdelningarna 

med att ”vanliga” (eller oinformerade) aktörer på marknaden spelar en större roll än vad som 

föreskrivs i gängse teorier. Enligt Shiller är det en missuppfattning att professionella (eller 

välinformerade) aktörer är dominerande på aktiemarknaden. Som exempel ägdes 65 % av 

aktierna på New York-börsen av privatpersoner år 1980. Merparten av dessa delegerade inte 

skötseln av sina placeringar till experter utan skötte dessa själva. Enligt en studie som 

genomfördes år 1964 läste endast en tiondel av placerarna finansiella rapporter eller andra 

rapporter från företagen i vilka de gjorde sina investeringar. Det går att tänka sig att 

situationen är liknande i dag och att förhållandet i Sverige påminner om situationen i USA, 

inte minst mot bakgrund av hushållens ökande sparande i aktier direkt eller via fonder. 

Eftersom andelen rationella aktörer är så pass liten anser Shiller att det är felaktigt att säga att 

informerade aktörer dominerar marknaden på det sätt som enligt EMH skall vara fallet. 

Placerare som inte utgår från ekonomiska fakta möter en stor grad av osäkerhet i stället för 

risk när de gör sina placeringar. En annan faktor som ger upphov till överdriven volatilitet är 

                                                
39 NYSE = New York Stock Exchange. 
40 Thaler, 1986. 
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enligt Shiller masspsykologi och grupptryck, d v s investerarna reagerar på samma sätt och 

följer varandras handlande i stor utsträckning.   

 

Enligt Fischer (1986) påverkas aktieprisets volatilitet av noisetraders handlande och 

professionella marknadsaktörer ägnar mycket tid och resurser åt att lära sig hur dessa aktörer 

agerar. 

 
3.2  Andra studier; Har enskilda aktier blivit mer volatila? 

Campbell, Lettau, Malkiel och Xu ställer i sin studie ”Have Individual Stocks Become More 

Volatile?” frågan om enskilda aktier har blivit mer volatila med utgångspunkt från att det 

numera är allmänt vedertaget att volatiliteten hos aktiemarknaden i stort inte är konstant utan 

varierar över tiden.41 De jämför volatiliteten i enskilda aktier med volatiliteten för olika 

branscher, och för marknaden som helhet, under tidsperioden 1962-1997.  

 

Studien visar att de enskilda aktiernas volatilitet har ökat under en tidsperiod medan 

volatiliteten, för olika branscher och för den aggregerade aktiemarknaden i USA, var i det 

närmaste oförändrad eller åtminstone inte hade någon signifikant trend. Även andra studier 

visar samma slutsats vad gäller den aggregerade marknadens volatilitet. I Campbells m fl 

studie mer än fördubblades variansen hos de enskilda aktierna då en jämförelse gjordes 

mellan åren 1962 och 1997. Studien visade också att korrelationen mellan enskilda aktier 

minskade under tidsperioden. Anledningar till ökad volatilitet är enligt studien ökad 

förändring av räntorna eller av kassaflödena. Campbell m fl förklarar också den ökade 

volatiliteten med att endast en liten förutsägbarhet om aktieavkastningen kan ge upphov till en 

ökad volatilitet. En annan anledning till den ökade volatiliteten (risken) i enskilda aktier med 

en större grad av specialisering under senare tid. Konglomerat har brutits upp och flera 

specialiserade företag har bildats inom olika sektorer med en viss typ av verksamhet. Det 

förhållande att allt fler företagsledningar belönas med olika former av optionssystem anges 

också som en orsak till att företagens risktagande tenderar att öka.42 

 

Konsekvenserna av den ökade volatiliteten blir då ett utökat behov av diversifiering för 

investerarna på aktiemarknaden. En investerare som endast har investerat i ett aktieslag tar 

                                                
41 Campbell, m fl, 2001. 
42 Campbell, m fl, 2001. 
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hela den risk som är förknippad med just det aktieslaget, medan en investerare som har 

diversifierat i tillräckligt hög utsträckning endast påverkas av marknadsrisken. När enskilda 

aktiers volatilitet ökar blir skillnaden i risktagandet mellan dessa två investerare större. En 

ökad volatilitet i enskilda aktier får således till följd att det antal slumpmässigt valda aktier 

som krävs för att en portfölj skall vara fullt diversifierad ökar.43 Det är inte säkert att det går 

att diversifiera bort den icke-systematiska risken, som uppstår genom den ökade volatiliteten 

för de i en portfölj ingående aktierna, ens  genom att sprida riskerna på 20-30 aktieslag.44  

 

                                                
43 Med placeringshorisont avses den tidsperiod som en investerare avser att ha tillgångar låsta i aktier. 
44 Campbell m fl , 2001. 
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4. Empirisk studie: Volatiliteten hos 9 aktieslag noterade på 
Stockholmsbörsen 1988-1999 

 Som underlag för studien har använts dagsnoteringarna för 9 aktieslag (ursprungligen 10) 

från olika branscher på Stockholmsbörsens A-lista. De studerade aktierna är Astra A, 

Hufvudstaden, SCA B, Ericsson B, Volvo B, Atlas Copco B, Skandia, SEB A och SKF B. 

Dessa aktier är samtliga noterade på Stockholmsbörsens A-lista. Atlas Copco B har sin första 

notering i augusti 1989, varför denna aktie studeras under tidsperioden 1989-1999. För de 

övriga aktierna är den undersökta tidsperioden 1988-1999. Den aktie som har tagits bort är 

Sandvik B och det gjordes därför att antalet avslutsdagar, under den valda tidsperioden, var 

mindre än hälften. Detta kunde ha lett till ett missvisande resultat därför att det i studien antas 

att avslutskursen är oförändrad under de dagar som inga avslut sker. Effekten blir negligerbar 

om antalet dagar utan avslut är få. Kursuppgifterna har emissionskorrigerats och därefter har 

avkastningen per dag beräknats. Effekter av aktieutdelningarna för beräkningen av 

aktieavkastningen är inte med i undersökningen, eftersom dessa effekter har bedömts som 

ganska små. Utgående från samtliga dagars avkastning har standardavvikelsen per dag 

beräknats på årsbasis, samt för sexårsperioder. Genom att använda en linjär trendlinje 

utgående från den dagliga standardavvikelsen för varje år går det att bilda sig en uppfattning 

om förändringen av volatiliteten. För 7 av de 9 aktieslagen uppvisas en signifikant ökning av 

den dagliga standardavvikelsen för år 1999 jämfört med år 1988. I en jämförelse mellan de 

första sex åren (1988-1993) och den andra delen av tidsperioden (1994-1999) uppvisas en 

signifikant ökning av volatiliteten endast för 4 av de 9 aktieslagen. Det betyder att ingen 

utveckling mot ökad volatilitet i de enskilda aktieslagen uppvisas.  
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Genom ett F-test är det möjligt att fastställa om volatiliteten har förändrats från det första 

perioden (året) till den sista perioden i studien. På samma sätt går det att bestämma om 

volatiliteten har förändrats från den första delen av tidsperioden till den andra delen. Det görs 

genom att omvandla standardavvikelsen till varians. F-testet utgör alltså en kvot av de Chi-2 

fördelade variablerna. Materialet som utgör underlag för studien återfinns i appendix och i 

tabell 2. Det är ett rimligt antagande att värdena är normalfördelade. 

 

Testvärdet fås genom formeln: F = (s2
x/(n1 – 1))/(s2

y/(n2 -1)) 

H0: σ2
x = σ2

y 

H1: σ2
x  ≠ σ2

y 

Förkasta H0 om F  > F (n1 –1), (n2 – 1) 

 

s2
x är den skattade variansen för det år eller den tidsperiod där variansen var högst och s2

y är 

den skattade variansen för det år eller den tidsperiod där variansen var lägre. n1 – 1 är antalet 

frihetsgrader för s2
x och n2 –1 är antalet frihetsgrader för s2

y. Testvärdet F är det värde som 

skall vara högre än tabellvärdet för (n1 –1), (n2 – 1) för att nollhypotesen skall kunna 

förkastas. Nollhypotesen (H0) innebär att det inte finns någon skillnad i varians mellan de 

jämförda tidsperioderna. Alternativhypotesen innebär att det finns en signifikant förändrad 

varians. När det gäller att statistiskt säkerställa om variansen i aktieavkastningen var högre år 

1999 än år 1988 för SCA B får formeln följande utseende: F = (0,00029914/(252-1))/ 

Faktaruta om företagen som ingår i studien 
AstraZeneca: Ett av världens ledande läkemedelsföretag. Företaget gick samman med 
Zeneca 1999. Omsättning 2001: ca 174 miljarder SEK. 
Atlas Copco: Företaget utvecklar och tillverkar bl a elektriska och pneumatiska verktyg 
samt produkter för luft- och gaskompression, bergbrytning och lätt entreprenad. Intäkterna 
var år 2001 ca 30 miljarder SEK. 
Ericsson: Världens största leverantör av mobila system. Producerar även mobiltelefoner. År 
2001 var försäljningen 58,5 miljarder SEK. 
Hufvudstaden: Fastighetsbolag med huvudsakligt fastighetsinnehav i Stockholm och 
Göteborg. Nettoomsättningen var 2001 ca 1,3 miljarder SEK. 
SKF: (Svenska kullagerfabriken): Världens ledande tillverkare av rullningslager. 
Försäljningen uppgick 2001 till ca 43,3 miljarder SEK. 
Skandia: Försäkringsbolag med produkter för långsiktigt sparande. Försäljning år 2001: ca 
93,5 miljarder SEK.  
SCA: (Svenska Cellulosa) Producent och försäljare av hygienprodukter, packningslösningar 
och tidningspapper. 2001 var nettoförsäljningen ca 82 miljarder SEK. 
SEB: (Skandinaviska Enskilda banken): bank och leverantör av finansiella produkter. 
Intäkterna var 2001 ca 30,2 miljarder SEK. 
Volvo: Företaget tillverkar och säljer bl a lastbilar, bussar, övriga tunga fordon, 
flygplanskomponenter och båtmotorer. Nettoförsäljningen var 2001 ca 180 miljarder SEK. 
1999 såldes tillverkningen av personbilar till GM. 
Källa: Företagens hemsidor. 
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((0,00016771/(253-1))= 1,79. Tabellvärdet, eller det kritiska värdet, är 1. Det betyder att 

nollhypotesen kan förkastas och att den minskade volatiliteten i SCA B, under år 1999 jämfört 

med år 1988, kan fastställas med 95%-ig säkerhet. 
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Figur 1 Volatiliteten hos SCA B 1988 - 1999 

 

Samtliga aktier i studien förutom Hufvudstaden och SCA B uppvisar en trend som går mot en 

högre volatilitet år 1999 jämfört med år 1988. En av anledningarna till att Hufvudstadenaktien 

avviker från de övriga torde vara den kris som förelåg inom fastighetsbranschen i slutet av 

1980-talet och i början av 1990-talet.45 Osäkerheten och därmed volatiliteten var hög i 

samband med den finansiella krisen inom fastighets- och banksektorn i slutet av 1980-talet. 

För Hufvudstaden är F = 2,86, vilket är större än 1 och med 95%-ig säkerhet går det att 

fastställa en minskning av volatiliteten för Hufvudstaden år 1999 jämfört med år 1988. 

 

För SKF B är F = 2,37 och det betyder att den förhöjda volatiliteten år 1999 jämfört med år 

1988 är statistiskt säkerställd. Eftersom populationen är så pass stor blir kvaliteten på värdena 

så goda att trendlinjen i många fall ger en bild av volatilitetsutvecklingen. 

                                                
45 För en beskrivning av denna finansiella kris, se Lybeck, 1992. 
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Figur 2 Hufvudstadens volatilitet 1988-1999. 

SKF B
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Figur 3 Volatilitet hos SKF B 1988-1999 

För Astra A blir F-värdet 1,49, vilket innebär att även när det gäller denna aktie kan 

nollhypotesen förkastas och med 95 % säkerhet var volatiliteten högre år 1999 än år 1988.  



 21  

 
  

Astra A

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1988-1999

Vo
la

til
ite

t

 

Figur 4 Volatilitet hos Astra A 1988-1999 

SEB A-aktiens F-värde är 2,71 och således kan ökningen även för denna aktie statistiskt 

säkerställas. Det kan noteras att volatiliteten för SEB A var mycket hög under bankens 

förlustår år 1992 och år 1993 i samband med bankkrisen. 
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Figur 5 Volatilitet hos SEB A 1988-1999 

Skandias aktie har ett F-värde motsvarande 2,43. Ökningen av volatiliteten är signifikant för 

år 1999 i förhållande till år 1988. 
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Figur 6 Volatilitet per år i Skandia. 

För Atlas Copco B är F-värdet 2,20 och även här kan man med 95 % säkerhet konstatera en 

ökning av volatiliteten i en jämförelse mellan åren 1988 och 1989. 
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Figur 7 Volatilitet per år i Atlas Copco B 

Slutligen har Ericsson B och Volvo B F-värden som är 2,56 respektive 4,07 och för båda 

dessa aktier kan en signifikant ökning av volatiliteten konstateras för år 1999 i jämförelse med 

år 1988. 
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Figur 8 Volatilitet i Ericsson B 

Att volatiliteten är högst i Ericsson B är intressant eftersom osäkerheten om framtiden för 

företaget torde ha varit relativt sett stor med tanke på värdeminskningen i företagets aktier och 

raden av förlustår som följde efter den studerade perioden. Totalt sett har 7 av 9 aktieslag en 

högre volatilitet år 1999 jämfört med år1988. 
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Figur 9 Volatilitet i Volvo B 

Genom att i stället studera hur den dagliga variansen har förändrats mellan den första delen av 

tidsperioden (1988-1993), jämfört med den andra delen av tidsperioden (1994-1999), får man 

fram en skattning av den långsiktiga förändringen.  
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SKANDIA VARIANS 

F-VÄRDE/KRITISKT 

VÄRDE 

1988-1993 0,00053229 1,05/1 
1994-1999 0,00055946  

SEB A VARIANS  

1988-1993 0,00147303 3,15/1 

1994-1999 0,00046734  

ERICSSON B VARIANS  

1988-1993 0,00046801 1,39/1 

1994-1999 0,0006522  
HUFVUDSTADEN VARIANS  

1988-1993 0,00122749 2,39/1 

1994-1999 0,00051369  

VOLVO B VARIANS  

1988-1993 0,00036904 1,04/1 

1994-1999 0,00038397  

ATLAS COPCO B VARIANS  

1989-1994 0,00037075 1,12/1 
1995-1999 0,00038871  

SKF B   

1988-1993 0,0004899 1,21/1 

1994-1999 0,0004046  

ASTRA A VARIANS  

1988-1993 0,00033329 1,24/1 

1994-1999 0,00026791  
SCA B VARIANS  

1988-1993 0,00071175 2,23/1 

1994-1999 0,00031979  

 

 

 

 

Utgående från ovannämnda siffror är det alltså endast Ericsson B, Volvo B, Atlas Copco B 

och Skandia som har en statistiskt säkerställd höjd volatilitet i den långsiktiga jämförelsen. 

Hufvudstaden, SEB A, SCA B, SKF B och Astra A uppvisar en signifikant minskad 

volatilitet. Någon enhetlig trend finns således inte i utvecklingen av kursrörligheten för de i 

Tabell 2 En jämförelse mellan variansen för 

tidsperioderna 1988-1993 och 1994-1999 för de i 

studien ingående aktierna.  
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studien ingående aktierna. Formeln är densamma som i jämförelsen mellan det första och det 

andra året, d v s F = (s2
x/(n1 – 1))/(s2

y/(n2 -1)).  

 

Figur 10 Stockholmsbörsens volatilitet 1987-2000. Källa: Finansinspektionen, Rapport 2000:5. 

Fram till år 1999 var Stockholmsbörsens aggregerade volatilitet relativt oförändrad, vilket kan 

utläsas av figur 10 ovan.46  

 

Utgående från antagandet om att marknadsvolatiliteten blivit lägre, eller åtminstone inte stigit 

under den motsvarande tidsperioden, får en ökad volatilitet i de enskilda aktierna intressanta 

följder. Dessa beskrivs i kapitel 6 om konsekvenser volatilitetsförändringar i enskilda aktier. 

Att marknadsvolatiliteten inte har uppvisat en tydligt uppåtgående trend under den studerade 

tidsperioden framgår av Finansinspektionens uppgifter över aktiemarknadsutvecklingen för 

åren 1987-2000. På börserna i USA var situationen densamma enligt Campbell m fl.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Källa: Finansinspektionen, 2001:6. 
47 Campbell, 2001 och Finansinspektionen, Rapport 2001:6. 
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5. Analys: Orsaker till volatilitet och deras samband med 
aktiemarknadens effektivitet 

Studien uppvisar ingen tydlig trend för volatilitetsutvecklingen för enskilda aktier under 

tidsperioden 1988-1999. Detta faktum vederlägger dock inte Shillers hypotes om att 

kursrörligheten är för stor utgående från ny information om aktieutdelningar. Vad som 

påvisats är att kritiken mot EMH baserat på antagandet om en förhöjd volatilitet inte har 

stärkts. Detta oaktat kan man fokusera analysen på de argument som har förts fram mot EMH 

baserat på att hypotesen om att en del placerare inte agerar rationellt. Volatiliteten är en viktig 

komponent i Shillers argumentation om att marknaden inte är effektiv. Det finns därför skäl 

att diskutera vilka faktorer som ligger till grund för en förändrad volatilitet och analysera 

huruvida dessa faktorer är förenliga med den effektiva marknadshypotesen. Enligt den gängse 

teorin är den totala aktiemarknadens kursrörlighet tidvis för hög för att motiveras utgående 

från fundamentala faktorer. Med facit på hand är slutet av 1990-talet en sådan tidsperiod då 

aktiemarknadens värdering, enligt detta synsätt, tenderade att närma sig vad som i litteraturen 

kallas spekulationsbubblor.48 

 
5.1 Decentralisering av handeln med fler noisetraders 

Den starka tillväxten i hushållens och andra mindre aktörers aktieinnehav kan vara en faktor 

som påverkar kursrörligheten i de enskilda aktierna. Under slutet av den studerade perioden 

skedde en stor ökning antalet privatkunder i banker eller hos nätmäklare, vilka hade möjlighet 

att handla med aktier via Internet. 1 januari år 1999 var det 100 000 kunder som utnyttjade 

möjligheten och vid årsskiftet mellan år 1999 och år 2000 hade siffran stigit till 245 000. Det 

ökande sparandet i fonder, genom bl a pensionsfonder, är en annan faktor som bidragit till ett 

tillflöde av likviditet under den undersökta tidsperioden. 

 

Det finns studier som beskriver sambandet mellan ett ökat antal noisetraders och en förhöjd 

volatilitet. Ofta sägs också noisetraders ge upphov till en felprissättning. Det har att göra med 

att dessa aktörer ofta inte utgår från ekonomiska rapporter för de företag de ämnar placera i 

när de gör sina investeringsbeslut.49 Oinformerade aktörer eller noisetraders utgår ofta från 

aktiernas pris som en indikator på värdet. När välinformerade aktörer driver upp kursen till 

                                                
48 Ibland talas även om så kallade rationella bubblor, se t ex Campbell m fl, 2001. 
49 Shiller, 1989. 
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följd av positiva nyheter tar de oinformerade detta som en indikator för att revidera sin 

uppfattning om tillgångens värde.50 De faktorer som, enligt Shiller, haft stor betydelse för en 

överdriven volatilitet har varit tillströmningen av nya aktörer på aktiemarknaden via Internet. 

En företeelse som ”Day-trading” har också varit en viktig faktor för 

aktiemarknadsbeteendet.51 Shiller konstaterar i sin studie, i likhet med tidigare studier, att 

aktiekurserna rört sig för mycket för att det skall kunna bero på ekonomiska fundamenta.52 

Enligt De Long, Shleifer, Summers & Waldmann försvåras professionella aktörers 

möjligheter till arbitrage i hög utsträckning av den risk skapad av oförutsägbarhet som 

uppkommer genom noisetraders agerande på marknaden.53 Enligt detta synsätt medverkar 

alltså oinformerade, eller investerare med begränsad information, till att skapa en värdering av 

aktier som kan skilja sig från en effektiv värdering. Detta är enligt vad som tidigare nämnts 

också en följd av att arbitragörer, som är välinformerade aktörer, inte kan agera tillräckligt 

kraftfullt för att omedelbart driva kursen mot en effektiv värdering. För att kunna avgöra om 

oinformerade aktörers agerande strider mot ett rationellt handlande i enlighet med EMH 

måste man känna till på vilka grunder dessa aktörer handlar. Att många aktörer undviker att 

diversifiera kan bero på att dessa är riskbenägna gamblers. Det faktum att många aktörer är 

oinformerade kan ha att göra med informationskostnaden, d v s det är förhållandevis kostsamt 

för många aktörer att bearbeta information om aktiemarknadens företag. När en investerare 

står inför en investering måste han ställa informationskostnaden mot det som informationen 

om investeringsobjektet kan tänkas ge. 

 
5.2 Riskbenägenhet och följa-John beteende 

Aktiemarknaden verkar tidvis präglas av starka psykologiska mekanismer eller ett ”följa-

John” -beteende. Aktiemarknaden tycks för många aktörer ha fått ett drag av 

”casinoekonomi”, d v s utvecklingen drivs av människors hopp om snabba vinster.  I sin 

senaste studie ”Irrational Exuberance” (irrationell glädjeyra) har Shiller utvecklat en analys 

om de faktorer som har påverkat investerarnas föreställningar om marknadsutvecklingen 

under de senaste åren under 1990-talet.54  

                                                
50 Se mer om detta förhållande i Finansinspektionen, Rapport 2 001:3. En förklaring till detta agerande är att 

kostnaden för att inhämta information gör att det inte lönar sig. 
51 Utvecklingen över privatkunder i Sverige som har möjlighet att bedriva ”Day-Trading” framgår av figur 11. 
52 Shiller, 2000. 
53 De Long, m fl, 2000. 
54 Shiller, 2000. 
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Figur 11 Utvecklingen av handeln med aktier direkt via Internet. Källa: Finansinspektionen, Rapport 

2000:3. 

Analysen om att aktiemarknaderna överreagerar baseras ofta på ett antagande om att placerare 

är riskaversiva. Om man i stället gör antagandet att ett stort antal placerare är riskbenägna  

kan man komma fram till något andra slutsatser. I fall vetskapen om att aktiemarknader tidvis 

överreagerar finns, så kan flera riskbenägna placerare gå in på marknaden i ett läge då 

aktiekurserna är högt värderade. Möjligheten att kurserna skall gå upp ännu mer finns ju kvar. 

Är dessa aktörer riskbenägna gamblers, d v s om de föredrar risk, så har de inget emot att gå 

in på aktiemarknaden i en situation där osäkerheten är mycket hög. Risken för att förlora är 

större, men även möjligheten att få en större vinst ökar med en hög grad av osäkerhet. Är 

många aktörer riskbenägna så förklarar det även det förhållandet att många inte diversifierar. 

För en riskbenägen investerare är diversifiering inget att eftersträva. Ett stort antal 

riskbenägna aktörer kan alltså förklara ett ”Följa-John” beteende och i viss mån även göra 

beteendet förenligt med en effektiv marknad. 
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5.3 Problemet med att värdera enskilda aktier 

Som tidigare har redogjorts för så är det betydligt svårare att bestämma den motiverade 

aktiekursen för enskilda aktier än för den aggregerade aktiemarknaden. Den effektiva 

marknadsmodellen har oftast använts för att bestämma den totala marknadens förenlighet med 

EMH. Det finns klart färre studier som visat att enskilda aktier rör sig för mycket i förhållande 

till underliggande utdelningar.  

 

Problemet med den effektiva marknadsmodellen, som utgår från underliggande utdelningar, 

är den kan vara svår att tillämpa på enskilda företag inom olika tillväxtbranscher. Detta därför 

att dessa ofta inte använder sig av utdelning utan i stället investerar vinsten för att 

åstadkomma ännu större tillväxt. De studier som visat att kursrörligheten är för stor i 

förhållande till fundamenta har varit studier av den aggregerade aktiemarknaden, för vilken en 

relativt jämn utdelningstillväxt kan noteras. Det är svårare att värdera t ex nya företag inom 

IT-sektorn eftersom de ofta är ganska historielösa. Det är kanske mer överraskande att 

marknaden misslyckats med att värdera redan etablerade företag, t ex inom 

telekombranschen.55 Ett sätt att förklara en hög kursrörlighet för enskilda aktier är att utgå 

från Gordons formel. Endast en måttlig förändring av aktiemarknadens avkastningskrav, eller 

nedgång i vinsten, ger ett stort utslag på aktiekursen. Andra förklaringar till att volatiliteten 

tidvis är högre, än vad den skulle vara utgående från den effektiva marknadsmodellen, är att 

värderingsmodeller som t ex Gordons formel, eller liknande värderingsmodeller, ligger till 

grund för aktiemarknadens värdering. Endast små förändringar av avkastningskravet eller en 

liten vinstförändring kan enligt denna formel ge stora utslag för aktiekursen. Utdelningsnivån 

kan variera i stor utsträckning för ett enskilt företag. Detta kan förklaras med att många 

företag, t ex inom snabbt växande branscher, kan välja att investera sitt överskott för att skapa 

en större värdetillväxt än vad som är möjligt genom att ge aktieutdelning. Upprepade förluster 

kan också skapa en stor osäkerhet som försvårar värderingen av enskilda aktier och som kan 

ge upphov till hög kursrörlighet. För den totala marknaden finns endast marknadsrisken, 

medan den unika risken för varje enskilt företag, gör att risken i ett enskilt företag snabbt kan 

förändras under en kort tidsrymd. Detta får till följd att även en hög volatilitet kan förklaras. 

 

De flesta aktieanalytiker utgår inte från en konstant tillväxttakt över en särskilt lång 

tidsperiod. De utgår i stället utgående från antaganden om hur tillväxten skall utvecklas under 

                                                
55 Finansinspektionen, Rapport 2001:3. 
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en kortare period, som t ex 5-10 år.56 En liknande sätt att förklara en höjd volatilitet är genom 

hypotesen om osäker information. Den betyder att det är svårt att tolka den slutliga effekten 

av ny information om t ex en försämrad situation inom en bransch. Det skapar då en osäkerhet 

som leder till att marknaden överreagerar. En hög kursrörlighet, som baserar sig på 

svårigheten att bedöma den motiverade aktiekursen, eller på hypotesen om osäker 

information, är förenlig med en effektiv marknad. 
 

5.4 Informationsflödet som förklaringsfaktor 

En hög grad av osäkerhet uppstår även under tidsperioden innan företagen skall presentera 

sina ekonomiska resultat. Ingenting får komma ut i förväg från dessa ”periods of silence”. 

Dessa perioder torde skapa en viss osäkerhet som resulterar i volatilitet. 

 

Tydligt är att mer information har blivit tillgänglig under perioden. Informationsspridningen 

har under perioden ökat i takt med ökad informationstillgänglighet. Företagen har under 

perioden övergått till att ge ut kvartalsrapporter vilket betyder ett snabbare informationsflöde 

än tidigare. Det är lätt att bli tilltalad av tanken att ökad information har bidragit till en ökad 

volatilitet, men detta skulle strida mot studier, som visar att ökad information vid oförändrad 

ränta leder till minskad volatilitet.57 Det finns dock undantag från regeln. French & Rolls 

studie (1986) visar att volatiliteten på den amerikanska börsen ökade under den tid som 

börserna var öppna och informationsspridningen var som mest livlig. Deras studie visade att 

volatilitet skapades genom information, men också att handeln i sig genererade volatilitet 

orsakad av felprissättningar. Resultaten hade en så tydlig signifikans att de inte går att bortse 

från. De möjliga förklaringarna till fenomenet är att den största delen av ny information 

produceras under handelsdagarna, att volatiliteten avgörs av privat information då eller att 

ryktesspridning eller ”noise” som medför ökad volatilitet uppkommer i själva 

handelsprocessen. Detta visar alltså också på att felprissättningar kan höja volatiliteten, d v s 

det kan vara en anledning till ökad volatilitet. French & Rolls studie indikerar att en 

signifikant del av volatiliteten uppkommer genom felprissättning, d v s genom ”noise”. 

Studien kan tolkas så att marknadsvärdena avviker från de fundamentala värdena och att 

marknadsvolatiliteten i viss bemärkelse är självgenererad. Enligt EMH skall det inte vara 

möjligt att förutse de framtida kursrörelserna, eftersom all tillgänglig information finns 

                                                
56 Finansinspektionen, Rapport 2001:3. 
57 Se t ex Shiller, 1981. 
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beaktad i aktiens pris. Avkastningen drivs av det framtida förväntade kassaflödet. Endast en 

måttlig förutsägbarhet av de framtida kursrörelserna skapar volatilitet utöver det som vore 

befogat med anledning av det framtida kassaflödet.58  

 

Osäkerheten som präglar marknaden under s k ”periods of Silence” inför företagens 

rapportperiod är en rationell förklaring till ökad volatilitet. Mot detta talar studien av French 

& Roll som visar att mycket information ger upphov till volatilitet.   

 
5.5 Förändringar av ränta och av kassaflöde 

Den gängse synen på vad som förorsakar en ökad volatilitet, enligt EMH, är att det sker 

förändringar i den förväntade avkastningen för en aktie. Ofta förklaras graden av 

aktiekursernas variation med ny information om realräntan, vilken i sin tur påverkas av den 

ekonomiska aktiviteten vid en viss tidpunkt eller med den framtida ekonomiska 

utvecklingen.59 En förändring i realräntan skulle enligt denna teori ge upphov till en ökad 

volatilitet. Även förändringar i konsumtionen har en tendens att påverka aktieprisernas 

rörlighet.60 Som tidigare har konstaterats beror en relativt hög volatilitet även på en hög grad 

av osäkerhet. En hög grad av osäkerhet ger upphov till divergerande uppfattningar om den 

framtida ekonomiska utvecklingen. Ett förändrat kassaflöde påverkar framför allt volatiliteten 

i enskilda företag mer än marknaden som helhet.61 Förändrad realränta eller företagens 

kassaflöden är förklaringar till volatilitet som är förenliga med en effektiv marknad. 

 
5.6 Optionshandelns inverkan 

Fler aktieslag har också blivit föremål för derivathandel under senare tid. Detta är också en 

faktor som kan leda till att mer information blir tillgänglig om den framtida utvecklingen för 

företaget och aktien. Att en aktie blir föremål för optionshandel kan påverka aktieprisets 

beteende.62 Det är dock även i detta fall otydligt på vilket sätt. Normalt sett skapar en 

derivatmarknad lägre volatilitet på aktiemarknaden genom ökad informationsspridning, men 

det finns även här studier som visar på motsatsen.63  

                                                
58 Campbell, 2001. 
59 Campbell, m fl, 2001. 
60 Shiller, 1989. 
61 Campbell, m fl, 2001. 
62 Campbell m fl., 2001. 
63 Campbell m fl., 2001. 
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 Blankning eller att sälja en aktie kort är en åtgärd som kan späda på volatiliteten och kan 

användas av placerare som spekulerar i att en aktie skall gå ned. Investerare som använder sig 

av blankning kan får stort utrymme på en marknad som präglas av hög osäkerhet.64 

 
5.7 Företagsspecifik risk 

En företagsspecifik orsak till en ökad volatilitet och till den ökade risken i enskilda företags 

aktier kan t ex finnas i att en ökad grad av specialisering har skett, d v s att fler företag satsar 

hårdare på sin kärnverksamhet. En ökad grad av specialisering höjer risknivån. 

 

En annan förklaring som kan ligga bakom en höjd risknivå är införandet av ett 

optionsprogram för företagens ledningar, vilka då får ett incitament att höja risknivån i 

företaget. Höjd risknivå är en rationell förklaring till volatilitet. 

 

                                                
64 Blankning innebär att en investerare säljer aktier som dessa inte innehar för att sedan köpa tillbaka aktierna 

billigare (eller dyrare om aktien i fråga stiger). 
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6. Konsekvenser av volatilitetsförändringar för olika typer av 
investerare 

Studien visade att volatilitetsutvecklingen hos enskilda aktier tenderade att vara blandad för 

de aktier som ingår i studierna. Av de undersökta aktieslagen uppvisade 4 av 9 en signifikant 

ökning av volatiliteten under den andra delen av tidsperioden. Det finns ändå skäl att ta upp 

hur kursrörligheten (risken) påverkar olika placerare. 

 

Det finns inget som tyder på att marknadsvolatiliteten har ökat. En ökad kursrörlighet i 

enskilda aktier under dessa förutsättningar får till följd att riskaversiva placerare får ett 

incitament till ökad diversifiering (riskspridning).  Flera andra studier visar att många 

placerare, särskilt hushåll och andra mindre investerare, undviker att diversifiera och i stället 

håller aktier i några få bolag eller rentav i endast ett. Detta får till följd att dessa placerare tar 

en mycket stor risk.  

 

Ett sätt att försäkra sig mot risk av mer kortsiktig art är att investera i säljoptioner eller 

terminer och på så sätt gardera sig mot risken för hög volatilitet. Placeringar i aktiefonder 

eller kombinerade aktie- och räntefonder är det kanske lättaste sättet att diversifiera, men inte 

alltid det billigaste.  

 

Är den enskilda placeraren riskbenägen utgör en utveckling med ökad volatilitet inget 

problem. Snarare attraherar en marknad med större risk den riskbenägne gamblern. En större 

risk skapar ökade möjligheter till kortsiktiga vinster. För den riskbenägne är en ökad 

diversifiering snarare att betrakta som negativt. 

 

Arbitragörer, som försöker utnyttja eventuell fel prissättning i enskilda aktier, möter risker 

som har att göra med volatiliteten i enskilda aktier. Det finns studier som visar att större 

felprissättningar är möjliga om volatiliteten i enskilda aktier är hög.  

 

Det är inte enbart ett privatekonomiskt problem om risken i enskilda aktier, och på 

aktiemarknaden som helhet, är hög, utan det kan även få samhällsekonomiska återverkningar. 

En stor kursrörlighet över tiden med stora kursuppgångar, och likaså stora kursnedgångar, 

som inte kan förklaras genom fundamenta riskerar att leda till att allmänhetens förtroende för 

aktiemarknaden naggas i kanten. Detta kan även få återverkningar för aktiemarknadens 
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effektivitet och stabilitet framöver. Den privata konsumtionen, sparandet och kreditefterfrågan 

påverkas av aktiemarknaden p g a att så många äger aktier.65  Fram till i dag har, trots de 

senaste årens börsnedgång, en ökning av den privata konsumtionen uppvisats för varje år 

hittills.66  Givet att hushållen gått in i aktiemarknaden i syfte att spela med aktier som 

alternativ till andra spelformer så har agerandet ej resulterat i konsumtionsminskningar. Trots 

att de kanske inte har diversifierat vad gäller aktieportföljen, så har de förmodligen varit 

diversifierade i förhållande till hela hushållets alla tillgångar såsom fastigheter etc. Denna 

förklaring antyder att de ej har agerat irrationellt. Utvecklingen tyder på att marknadens 

aktörer inte är så utsatta för de risker som härrör från riskabla aktieplaceringar.  

 

 

 

 

 

                                                
65 Se Finansinspektionen, Rapport 2001:3. 
66 Källa: Konjunkturinstitutet. 
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7. Slutsatser 

 

- Har kursrörligheten i de mest omsatta aktieslagen på Stockholmsbörsen ökat under 

tidsperioden från mitten av 1980-talet till slutet av 1990-talet?  

 

Studien visade ingen enhetlig förändring av volatiliteten för de i studien ingående aktierna 

under den undersökta tidsperioden 1988-1999. I endast fyra av de nio aktieslagen skedde en 

ökning av volatiliteten i en jämförelse mellan första och andra delen av tidsperioden. De 

aktier som uppvisar en ökning av volatiliteten är Ericsson B, Atlas Copco B,  Skandia och 

Volvo B.  

 

- Vilka orsaker finns det till förändringar av aktiers volatilitet? 

 

En ökad osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen kan ge upphov till en ökad 

volatilitet. Svårigheten att bedöma en enskild akties motiverade kurs utgör en viktig förklaring 

till varför stora kursrörelser kan uppstå. Små förändringar i marknadens avkastningskrav, eller 

förändringar av företagets vinst, ger relativt stort utslag i den motiverade aktiekursen. 

Dessutom uppstår en stor grad av osäkerhet i värderingen av tillväxtföretag, vilka satsar på 

värdetillväxt i stället för att ge aktieutdelning. Upprepade förluster kan också skapa en stor 

osäkerhet som försvårar värderingen av enskilda aktier och som kan ge upphov till hög 

kursrörlighet. Förekomsten av riskbenägna aktörer kan medverka till att skapa kursrörlighet. 

 

- Är en utveckling med en ökad volatilitet förenlig med hypotesen om en effektiv 

marknad? 

 

Det finns många studier som har visat att kursrörelserna på aktiemarknaden är för hög för att 

motiveras med de underliggande aktieutdelningarna. Det är betydligt svårare att göra en 

bedömning av en enskild akties motiverade kurs eftersom endast måttliga förändringar av 

exempelvis marknadens avkastningskrav kan ge upphov till stora förändringar av aktiens pris. 

Många företag inom tillväxtbranscher använder sitt överskott till investeringar som ger 

aktieägarna värdetillväxt i stället för aktieutdelning. Detta leder också till att det blir svårt att 

bedöma den motiverade aktiekursen. Det går med stöd av förekomsten av riskbenägna 
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placerare och med svårigheten att bedöma den motiverade aktiekursen att motivera en hög 

kursrörlighet hos de enskilda aktierna, som är förenlig med EMH.  

 

- Vilka konsekvenser kan förändringar av volatiliteten få för olika grupper av 

investerare? 

 

Som tidigare har konstateras skedde ingen tydlig förändring av volatiliteten i de enskilda 

aktierna under den studerade tidsperioden. Under förutsättning att marknadsvolatiliteten (den 

aggregerade volatiliteten hos samtliga noterade företags aktier), samtidigt som volatiliteten i 

enskilda aktier har ökat, så leder detta till ett höjt behov av diversifiering för en riskaversiv 

placerare. För en placerare som är riskbenägen finns inget ökat diversifieringsbehov vid en 

utveckling med ökad volatilitet i enskilda aktier.    
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Appendix 

 
SCA B STDAV VAR MEDEL 

1988 0,01295035 0,00016771 0,00170859

1989 0,04458043 0,00198741 -0,00282078

1990 0,02339007 0,0005471 -0,00097757
1991 0,02290493 0,00052464 0,00070431

1992 0,02756226 0,00075968 0,00126698

1993 0,01696416 0,00028778 0,00064405
1994 0,01614359 0,00026062 -0,00045296

1995 0,01429604 0,01429604 -0,00035241

1996 0,01492365 0,00022272 0,00129093

1997 0,01891064 0,00035761 0,00119709
1998 0,02405438 0,00057861 0,00025287

1999 0,01729573 0,00029914 0,00177684

Tabell 1 SCA B. Standardavvikelse, varians och medelvärde för aktieavkastningen för åren 1988-1999. 

 

 
HUFVUDSTADENSTDAV VAR MEDEL 

1988 0,01244683 0,00015492 0,00131371

1989 0,05372223 0,00288608 -0,002735
1990 0,02115756 0,00044764 -0,0012644

1991 0,02714846 0,00073704 -0,00150978

1992 0,04639649 0,00215263 -0,00071007
1993 0,03162336 0,00100004 0,00184476

1994 0,02594759 0,00067328 0,00011737

1995 0,02021578 0,00040868 0,00068151
1996 0,01560173 0,00024341 0,00020372

1997 0,02899022 0,00084043 -0,00140124

1998 0,02187598 0,00047856 -0,00080447
1999 0,0210232 0,00044197 0,00111398

Tabell 2 Hufvudstaden. Standardavvikelse, varians och medelvärde för aktieavkastningen för åren 1988-

1999. 
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SKF B STDAV VAR MEDEL 

1988 0,01568843 0,00024613 0,0022927

1989 0,02027207 0,00041096 0,00207578
1990 0,02648488 0,00070145 -0,00309944

1991 0,02173415 0,00047237 0,00158819

1992 0,02526785 0,00063846 -0,00065884
1993 0,02138699 0,0004574 0,00264177

1994 0,01780021 0,00031685 -0,00022608

1995 0,01330712 0,00017708 0,00023175
1996 0,01382213 0,00019105 0,00105297

1997 0,02020218 0,00040813 0,00038637

1998 0,02735939 0,00074854 -0,00194975

1999 0,0240836 0,00058002 0,00340045

Tabell 3 SKF B. Standardavvikelse, varians och medelvärde för aktieavkastningen för åren 1988-1999. 

 

 
ASTRA A STDAV VAR MEDEL 

1988 0,01455897 0,00021196 -0,00041728
1989 0,02106741 0,00044384 0,00351235

1990 0,02361691 0,00055776 0,00093602

1991 0,01513678 0,00022912 0,00201564
1992 0,01490254 0,00022209 0,000919

1993 0,01837366 0,00033759 0,0011851

1994 0,01634922 0,0002673 0,00013273
1995 0,01203218 0,00014477 0,00135656

1996 0,01467793 0,00021544 0,00106528

1997 0,02040923 0,00041654 0,00054642
1998 0,02274656 0,00051741 0,00099491

1999 0,01771722 0,0003139 0,00117249

Tabell 4 ASTRA A. Standardavvikelse, varians och medelvärde för aktieavkastningen för åren 1988-1999.  
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SEB A STDAV VAR MEDEL 

1988 0,01329246 0,00017669 0,00146946

1989 0,01444654 0,0002087 0,00030571

1990 0,0206115 0,00042483 -0,00172885
1991 0,0207144 0,00042909 -8,2621E-05

1992 0,05037486 0,00253763 -0,00490113

1993 0,07028486 0,00493996 0,01068848
1994 0,02027809 0,0004112 -0,00092018

1995 0,0192968 0,00037237 0,0012126

1996 0,01803211 0,00032516 0,00112371
1997 0,02023681 0,00040953 0,00165805

1998 0,02852519 0,00081369 -0,00014841

1999 0,0218369 0,00047685 0,00026011

Tabell 5 SEB A. Standardavvikelse, varians och medelvärde för aktieavkastningen för åren 1988-1999.  

 

 
SKANDIA STDAV VAR MEDEL 

1988 0,01566395 0,00024536 0,00125539

1989 0,01483343 0,00022003 0,0009102
1990 0,02158396 0,00046587 -0,00229006

1991 0,02108324 0,0004445 0,00187694

1992 0,0350577 0,00122904 -0,00231894
1993 0,02402609 0,00057725 0,00301704

1994 0,01932471 0,00037344 -0,00067376

1995 0,01491262 0,00022239 0,00144269
1996 0,01655055 0,00027392 0,00042508

1997 0,02465015 0,00060763 0,00300573

1998 0,03583706 0,0012843 0,00263997
1999 0,02443937 0,00059728 0,00319081

Tabell 6 SKANDIA. Standardavvikelse, varians och medelvärde för aktieavkastningen för åren 1988-

1999. 



 iv  

 
  

 

ATLAS 

COPCO B STDAV VAR MEDEL 

1989 0,01527834 0,00023343 -0,0003114
1990 0,02400341 0,00057616 -0,00214905

1991 0,0214328 0,00045936 0,00196799

1992 0,01960317 0,00038428 0,00146432
1993 0,01428963 0,00020419 0,00097758

1994 0,01664129 0,00027693 0,00068059

1995 0,01696384 0,00028777 0,00034725
1996 0,01406015 0,00019769 0,00211898

1997 0,01908381 0,00036419 0,00160343

1998 0,02410928 0,00058126 -0,00089249
1999 0,02264567 0,00051283 0,00167982

Tabell 7 Atlas Copco B. Standardavvikelse, varians och medelvärde för aktieavkastningen för åren 1989-

1999. 

 

 
ERICSSON B STDAV   MEDEL 

1988 0,01426395 0,00020346 0,0035496

1989 0,01524681 0,00023247 0,00359345

1990 0,02278679 0,00051924 0,00043584
1991 0,02470189 0,00061018 -0,00182413

1992 0,02683206 0,00071996 0,00252098

1993 0,02263236 0,00051222 0,00266548
1994 0,01918643 0,00036812 0,00092096

1995 0,02194307 0,0004815 0,00117693

1996 0,02077834 0,00043174 0,00214652
1997 0,02362785 0,00055828 0,00167156

1998 0,03544769 0,00125654 0,00165593

1999 0,02871697 0,00082466 0,00454657

Tabell 8 Ericsson B. Standardavvikelse, varians och medelvärde för aktieavkastningen för åren 1988-

1999. 
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VOLVO B STDAV VAR MEDEL 

1988 0,01253012 0,000157 0,00142317

1989 0,01622306 0,00026319 0,00070892

1990 0,02037792 0,00041526 -0,00284967
1991 0,01723453 0,00029703 0,00182773

1992 0,02757522 0,00076039 0,00071169

1993 0,01773642 0,00031458 0,00195077
1994 0,01565003 0,00024492 0,00116204

1995 0,01780694 0,00031709 4,1045E-05

1996 0,01738375 0,00030219 0,00086706
1997 0,01794333 0,00032196 0,00098665

1998 0,02692917 0,00072518 -0,00018022

1999 0,01999651 0,00039986 0,00086427

Tabell 9 Volvo B. Standardavvikelse, varians och medelvärde för aktieavkastningen för åren 1988-1999. 

 

 

 


