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Sammanfattning 

Många berättar om de ekonomiska vinster de gjort på börsen under senaste åren, och hur lätt 
pengarna rullat in på deras konton. Med en liten inblick i finansmarknaden och genom att titta 
på A-ekonomi då och då så blir i stort sett alla aktieaffärer lyckade. Vi hör dock sällan någon 
berätta om folks dåliga aktieaffärer. Börsen verkar med andra ord vara en guldgruva för dem 
som investerar där. Med hjälp av dyra aktierekommendationer kan man göra ännu större 
vinster enligt en rad olika fondkommissionär. Betting är en trend som aldrig tycks ta slut. 
Även där påpekar spelbolagen hur lätt det är att ta hem vinster, bara man har lite kunskap blir 
man en vinnare. Och vem vill inte bli det? 
 
Syftet med denna uppsats är att reda ut nämnda påstående. Är det så lätt som visa försöker 
påvisa att öka sina likvida medel med hjälp av en smärre aktiekunskap? Denna studie försöker 
visa hur det egentligen ligger till i denna fråga. Vem vinner när kunskap ställs mot slump i 
spel- och aktievärlden? 
 
I denna uppsats vill vi undersöka likheterna av slumpens betydelse vid kortsiktiga placeringar 
i aktier och spel på multibet. Med hjälp av Random Walk-teorin vill vi se om det finns 
likheter mellan att köpa aktier på börsen och att spela på multibet. 
 
För att få en bredare kunskap inom detta ämne så har vi byggt upp en teoridel i denna uppsats 
som tar upp elementära och relevanta grundstenar inom dessa ämnen. Det dyker upp en rad 
olika frågetecken under resans gång, men dessa försöker vi besvara så gott det går ännu längre 
fram i uppsatsen.  
 
De slutsatser vi kommit fram till med hjälp av vår undersökning är att slumpen har en stor 
betydelse på aktie- respektive spelmarknaden. Men däremot tror vi inte att den tekniska och 
fundamentala analysen ska förkastas, den kan i viss mån vara till hjälp. 
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Summary 

 

We have heard countless of stories about different economic profits people have made in the 
stock exchange in these last couples of years. With little insight of the financial market and 
watching the Business new from time to time, you will get the ability to succeed in almost 
every stock deal. Nonetheless, we rarely hear a story from people who had bad experiences 
from stock deals. The stock market seems to be like a gold mining for the investors. By help 
from expensive stock recommendations, you will be able to increase your profits even more 
according to different fund commissions. Betting is a trend that seems to never end, even the 
betting companies points out how easy it is to win a bet. If you just have a small portion of 
knowledge, you will be able to become a winner. And who does not want that?  
 
The purpose with this thesis is to investigate some of this different statement. Is it really that 
easy to increase liquid assets from one’s bank account with just a little stock knowledge? The 
purpose with this study was to get an answer that to these questions. Who is the winner if we 
put knowledge against chance concerning the betting and stock world?  
 
We want to examine the similarity of chance importance in short-term place in stock and 
betting in multibet by help from this thesis. By using the Random Walk theory we want to see 
if there are any similarities between buying a share in stock exchange and betting on multibet.  
 
In this thesis, our theory part brings up several elementary and relevant parts to get a wider 
knowledge in these subjects. A lot of questions arise during further time in the thesis, but 
these questions will try to be answers as good we can.  
 
The result from our study shows that chance has a big importance on both stock and betting 
market. Despite this, we do not believe that you should reject the technical and fundamental 
analysis, it could be a help to a certain degree. 
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1. Inledning 

Syftet med detta kapitel är att visa på de förutsättningar eller grundstenar som uppsatsens undersökning bygger på. Kapitlet 

inleds med en motivering till ämnesval. Därefter följer en diskussion kring uppsatsens problemområde, uppsatsens syfte och 
avgränsning. Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens fortsatta disposition.   

__________________________________________________________________________________ 

 
Under de senaste årtiondena har intresset för aktiemarknaden ökat markant. Även om det i 
början av 2000-talet avtog något på grund av den stora börsnedgången ser det ut som att 
börshandeln nu börjar vakna till liv igen. Den ränta och avkastning som erbjuds på dagens 
sparkonton hos bankerna ligger lågt i förhållande till den avkastningen som ges av aktier eller 
aktiefonder. Investerare föredrar med andra ord högre avkastning som resulterar i högre 
kapitalvärde på deras konton, alltså mer pengar. Efter pensionsfondernas tillkomst har det 
inneburit en större bekantskap för den svenska allmänheten i hantering av olika slags 
värdepapper, bland annat vid val av pensionsfonderna. 
 
För ett antal år sedan var det svårt att få tag i ekonomisk information kring företag som 
agerade på börsen. Nu är det bara att gå in på Internet och söka på hemsidor såsom 
www.google.se så uppkommer det hundratals sidor som erbjuder aktietips, med eller utan 
krav på betalning för de tjänster som erbjuds. Bilden av att gå till banken och göra sina 
aktieaffärer har därmed till stor del försvunnit och på samma sätt har aktörerna förändrats 
avsevärt. Även aktörernas kunskapsnivå angående den finansiella marknaden, och hur de 
sammansatta sambanden styr värderingarna av värdepapper, har ändrats den senaste tiden på 
grund av lättillgängligheten av att göra affärer på börsen.  
 
Fondanalytikers kompetens är numera ett vanligt samtalsämne, dag efter dag kommer 
felaktiga uttalanden om aktier och fonder. Som exempel kan nämnas att flera större fondbolag 
2005 gick ut och rekommenderade en försäljning av konjunkturkänsliga industriaktier. Men 
detta var ett budskap som i efterhand visade sig vara felaktigt. Det blev inte som analytikerna 
förutspådde. Trots energiprischocken har konjunkturuppgång visat oanad styrka. Och inte 
blev det bättre när en apa gick segrande ur en aktietävling som Aftonbladet genomförde under 
2000.1 
 
Ett annat hett ämne som ökat lavinartat den senaste tiden är spelindustrin. Varje dag 
informeras människor om hur ”lätt” det är att kamma hem miljonerna genom de olika 
spelformerna som erbjuds. Svenska folket spelade för 36,5 miljarder år 2004 och en 
uppskattning visar att svensken i genomsnitt använder knappt 3 procent av sin disponibla 
inkomst, eller cirka 4 000 kronor, till spel och lotterier räknat på omsättningen före utbetalda 
vinster.2 Hur många svenskar som spelar regelbundet är omöjligt att veta, då de 
internetbaserade spelbolagen sällan redovisar sina siffror. Svenska spel uppskattar det till runt 
fem miljoner. Att spela på multiplar eller lången som Svenska spel kallar sitt spel, klassas som 
kunskapsspel. Det går i stort sett att jämföra med att göra investeringar på börsen då även 
detta spel handlar om att göra en korrekt och grundlig analys om förutsättningarna för att 
vinna. För att tro på vinst, gäller det att tro att ens kunskapsnivå är högre än motspelarna och 
oddssättarna. 
 
Trots att spelexperter och analytiker sägs ha kunskap angående framtida utfall, anser vi 
slumpen vara det avgörande motivet till ett framtida utfall. Ett problem är hur ordet slump ska 

                                                   
1 http://www.aftonbladet.se/nyheter/0011/11/apfond.html 
2 http://www.lotteriinsp.se/upload/laddahem/Rapporter/Utvecklingen%20p%C3%A5%20spelmarknaden%202004.pdf 
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definieras, något som är svårt då alla människor ser på det på olika sätt. Vissa anser att det är 
tur, en meningsfull händelse, somliga tänker på en matematisk sannolikhet eller helt enkelt en 
orsak till något. Vi har valt att se det så som att den kortsiktiga aktiemarknaden och att spela 
på spel har markanta likheter, och den avgörande roll i detta är slumpen. I en rad olika 
sammanhang hörs kommentaren att folk spelar på börsen, vilket vi anser stärker 
argumentationen. 
 

1.2 Problem    

Vissa ekonomiska teorier bygger på att kursrörelserna på aktiemarknaden är slumpmässiga 
och att de analysverktyg och analysmodeller som används för att förutsäga marknadsrörelser 
är totalt värdelösa. Det finns en teori vars namn är Random Walk som bygger på att 
aktiemarknaden uppvisar en slummässig gång. Vilket i sig betyder att det inte finns någon 
som kan uppnå en högre avkastning än marknadsgenomsnittet på sina investeringar. Självklart 
kan en investerare vid flertalet tillfällen ha turen på sin sida, vilket genererar vinster. Men 
även detta kan återspeglas på spelmarknaden. 
 
När det gäller kunskapsspel så har spelaren med mest kunskap störst fördel, vilket är logistik. 
Genom att använda sig av en modell och sedan analysera denna har spelaren ett försprång 
gentemot andra på marknaden. På Svenska spels hemsida står det följande ord: ”den som vet 
mest vinner mest!”. Men även bland dessa kunskapsspel vill vi påstå att slumpen har en 
markant roll. Det finns nämligen en rad olika faktorer som är omöjliga att förutspå.       
 
Det låter dock inte så bra med att aktiemarknaden fungerar utifrån en Random Walk teori. Det 
kan också ifrågasättas om aktiemarknaden kommer att bli 2000-talets folkspel. Det vi vill 
undersöka lite närmare är vad som skiljer aktiemarknaden från spelmarknaden. Vi vill även 
undersöka om det stämmer att det är slumpen som styr. Går det att jämföra aktiemarknaden 
med spel på multibet?3 
 
Jämförelserna mellan allmän vadslagning och handel på övriga finansiella marknader är enligt 
Cain (2001) märkbara. Cain och hans medförfattare påvisar hur väl kraven för en väl 
fungerande finansiell marknad även uppfylls av spelmarknaden med ett stort antal investerare 
(spelare) och det samtidiga enorma utbudet av information. Marknaden för spel utgör en liten 
men intressant del av de totala finansiella marknaderna och erbjuder samtidigt förutsättningar 
för analys av grundläggande finansiella teorier. Thaler och Ziemba (1988) har visat att 
marknaden för vadslagning är bättre lämpad för studier av marknadseffektivitet än 
aktiemarknaden eller någon annan tillgångsmarknad. 
 

1.3 Syfte 

Med hjälp av denna uppsats vill vi undersöka likheterna av slumpens betydelse vid kortsiktiga 
placeringar i aktier4 och spel på multibet. Och med hjälp av Random Walk teorin vill vi visa 
att det finns stora samhörigheter mellan att köpa aktier på börsen och att spela på multibet. 
 

                                                   
3 Det gäller för spelaren att pricka in hemmaseger, oavgjort eller bortaseger. 
4 För oss är kortsiktig aktiehandel när man handlar med en aktie under tidsintervallet från det att Stockholmsbörsen öppnar 
sin handel tills den stängs.  
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1.4 Disposition 

Kapitel 1  
Syftet med detta kapitel är att visa på de förutsättningar eller grundstenar som uppsatsens 
undersökning bygger på. Kapitlet inleds med en motivering till vårt ämnesval. Därefter följer 
en diskussion kring uppsatsens problemområde och uppsatsens syfte. I den avslutande delen 
av detta kapitel finns en kortfattad sammanfattning av de företaget som finns med i uppsatsen. 
 
Kapitel 2 
I detta kapitel börjar vi med att berätta varför vi valt just detta ämne och hur vi gått tillväga 
för att lyckas göra denna uppsats. Därefter går vi in på vilken metod vi valt oss av och sedan 
tar vi upp källkritik som vi tycker har uppstått under arbetets gång. Det finns även en hel del 
kritik mot metoden som vi använt oss av som är värd att nämnas. I slutet av detta kapitel så 
diskuteras inledningsvis de urval av data som ligger tillgrund för den empiriska 
undersökningen och hur vi ser på validiteten och reliabiliteten. 
 
Kapitel 3 
I och med detta kapitel så börjar vi den teoretiska resan som ligger till grund för uppsatsen 
och som är relevant. Kapitlet börjar med att presentera hur aktiemarknaden ser ut, vidare så 
går vi in på spelmarkanden. Vidare så tittar vi närmare på hur Random Walk är uppbyggt 
enligt en rad olika författare. I slutet på detta fjärde kapitel så gör vi en grundläggande 
beskrivning av de analysmodeller som är vanligast på aktiemarknaden och tillsist så ges en 
förklaring av vad fenomenet slump kan betyda. 
 
Kapitel 4 
I detta kapitel kommer vi börja med att ta upp det fakta som lägger grunden för analysen och 
därefter ges en förklaring på hur vi gått tillväga för att genomföra analysen. Vidare så visar vi 
upp de resultat vi fått fram. 
 
Kapitel 5 
Detta kapitel diskuterar vi vad vi kommit fram till i vår studie och tar upp slutsatser som vi 
gör genom att tolka det resultat vi fått fram. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning 
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2 Metod 

I detta kapitel börjar vi med att berätta varför vi valt just detta ämne och hur vi gått tillväga för att lyckas göra denna 

uppsats. Därefter går vi in på vilken metod vi valt oss av och sedan tar vi upp källkritik som vi tycker har uppstått under 

arbetets gång. Det finns även en hel del kritik mot metoden som vi använt oss av som är värd att nämnas. I slutet av detta 

kapitel så diskuteras inledningsvis de urval av data som ligger tillgrund för den empiriska undersökningen och hur vi ser på 

validiteten och reliabiliteten. 

 

2.1 Val av ämne 

Eftersom vi är intresserade av både aktiemarknaden och spelmarknaden så ville vi hitta en 
intressant koppling mellan dessa två marknader. Kunskaperna angående aktiemarknaden 
ökade dramatiskt när vi under hösten 2005 läste kursen Financial Management. Genom att 
skriva denna uppsats vill vi även öka våra kunskaper inom dessa områden.   
 

2.2 Tillvägagångssätt 

För att uppnå det syfte som uppsatsen strävar efter så måste det samlas in data som forskaren 
sedan analyserar. Dessa uppgifter delas in i primär och sekundär data, denna information är 
sedan grundpelaren för uppsatsen.  
Primärdata är information som samlas in för det aktuella undersökningsändamålet. Dessa 
uppgifter samlar undersökaren själv in för undersökningens syfte och är ofta sådan 
information som inte finns att tillgå från andra genomförda studier. En nackdel med att samla 
primärdata är att det är resurskrävande och tidskrävande vilket gör det mer kostsamt att samla 
in i jämförelse med sekundär data. Den stora fördelen med att samla in primärdata är att 
undersökaren får fram exakt den typ av information som önskas för studien.5 
Då de utlandsregistrerade bolagen på Internet inte har kontor i Sverige visade det sig vara 
omöjligt att få tillgång till en intervju med dem, vilket gjorde att frågorna besvarades av 
respondenterna via e-mail.  
 
De sekundärdata som använts av består huvudsakligen av litteratur från stadsbiblioteken i 
Gävle, Stockholm, Linköping och högskolebiblioteket i Gävle. Med hjälp av denna litteratur 
har vi arbetat fram studiens teoretiska utgångspunkter. 
Undersökningen kommer att behandla börsnoterade företag från Stockholmsbörsens. Oddsen 
hämtade vi från företaget Expekt.com vilka vi anser har den bredaste kunskapen inom svensk 
ishockey. På deras hemsida fick vi även tillgång till information angående oddsantal, 
omsättning samt andra uppgifter som var relevanta för arbetet.  
 
Som tidigare nämnts vill vi med hjälp av denna uppsats illustrera likheterna av slumpens 
betydelse vid kortsiktiga placeringar i aktier och spel på multibet. För att lyckas med detta 
använde vi oss av en undersökning, som vi själva komponerat. Studien bygger på två 
undersökningar, en som behandlar ämnet aktier och den andra som behandlar ämnet spel. 
Första delen syftar till att ta reda på hur väl aktierekommendationerna lyckas med sitt syfte, 
det vill säga att nå en överavkastning av index. Efter det låter vi slumpen välja en aktie. Vi tar 
hjälp av en pil och en finanstidning. Pilen kastas mot tidningen och träffar förhoppningsvis en 
aktie som därmed blir utvald. På så sätt har vi lyckats få fram en aktie med slumpens hjälp. Vi 
jämför därefter de två resultat, och förhoppningsvis får vi ett resultat som visar vilket 
tillvägagångssätt som är bäst ur en ekonomisk synpunkt.  
 

                                                   
5 Kinnear, T, Taylor J, s. 175 
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I den andra delen av undersökningen tar vi en närmare titt på spel. Först undersöker vi hur 
ofta favoriten vinner, och vad det skulle ge för utdelning att alltid spelade på favoriten i fråga. 
Efter det tar vi hjälp av en tärning för att får fram ett slumpmässigt urval. När vi gjort dessa 
två uppgifter jämför vi siffrorna på ett liknande sätt som vi gjorde med aktierna innan. Det ger 
oss förhoppningsvis siffror som visar vilken av dessa metoder som är mest vinstgivande.  
Vid en undersökning måste en beskrivning av resultatet göras, enligt Lundahl och Skärvad. I 
grund och botten handlar en analys om att analysera det insamlade och bearbetade 
underlaget.6 Vår undersökning genomförs utifrån den litteraturstudie vi gjort och insamlingen 
av de kvantifierbara sekundärdata. Det är just dessa data som används för att sedan 
analyseras. Mer konkret kan det uttryckas som att vi i analysen kommer att jämföra och tolka 
resultaten av undersökningen med hjälp av de teorier som presenteras i kapitel 3.   
 

2.3 Val av metod 

När undersökningen skall genomföras är det väsentligt för forskaren att välja rätt metod för 
genomförandet. I dessa sammanhang finns det två olika metoder, kvalitativ och kvantitativ. 
Vilken av dessa två metoder som sedan väljs bör grunda sig på vilket syfte den aktuella 
undersökningen har.7 
 
Enligt författarna Skärvad och Lundahl är meningen med ett utredningsarbete att producera 
kunskap.8 För att lyckas uppnå vårt syfte med denna uppsats bestämde vi oss för att använda 
en kvantitativ metod vid genomförandet av undersökningen. En kvantitativ metod utgår från 
slutsatserna på den data som kan kvantifieras medan en kvalitativ metod bygger slutsatser på 
ej kvantifierad data som till exempel värderingar, attityder och föreställningar - så kallad 
mjukvara.9 En kvantitativ ansats är en lämplig metod då vi inte är ute efter kvalitativ data som 
känslor och beteenden utan information som hur mycket och hur många. Då undersökningen 
bygger på siffror under en viss period anser vi den kvantitativa ansatsen var rätt alternativ. Vi 
vill skapa förståelse angående slumpens vikt genom att analysera historiska utfall från spel- 
och aktiemarknaden. Vi beskriver även de bakomläggande teorierna i vårt analyserande 
område med fokus på fakta om spelmarknaden och definierar begrepp och teorier angående 
slumpen. Med hjälp av denna metod hoppas vi även ge läsaren en djupgående förståelse för 
de teorier som dominerar på respektive område. 
   

2.4 Källkritik 

När data eller information inhämtas finns det enligt Patel och Davidsson en risk att de 
innehåller fel eller är alltför subjektiva. Detta är någonting som vi måste vara medvetna om, 
varför vi också bör granska dem kritiskt.10 
 
Vi är också medvetna om att de slutsatser vi kommer fram till ej nödvändigtvis delas av all. 
Vi lever dock i ett fritt samhälle, alla människor har rätt till sin egen uppfattning vilket leder 
till att olika tolkningar kan göras utifrån ett och samma material. 
 
Vi är även medvetna om att de sekundärdata vi använt oss av kan vara vinklad av källans 
åsikter och tolkningar. För att minimera denna risk har vi i så stor utsträckning som möjligt 
försökt få en bild av frågan ifrån flera olika källor. Detta hjälper oss att få en mer objektiv bild 

                                                   
6 Lundahl, U & Skärvad, P-H, s. 41 
7 Holme, I.M., & Solvang, B.K, s. 13 
8 Lundahl, U. & Skärvad, P-H, s. 44 
9 Ibid 
10 Patel R, Davidson B. s 64 
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av de synsätt som finns inom aktie- och spelvärlden. Dock måste vi medge att vi ej fått tag i 
all litteratur som vi förväntade oss att finna inom genren. I det stora hela anser vi oss dock ha 
lyckats väl på de flesta av uppsatsens områden. Gällande de artiklar som vi använder oss av är 
vi medvetna om att de mycket väl kan vara subjektiva, det vill säga att de är färgade av 
författarens egna åsikter. De flesta av artiklarna som vi använder oss av i uppsatsen har vi 
hittat via Internetsidan: http://ideas.repec.org/e/ppe143.html     
Därefter har vi klickat oss fram till andra intressanta artiklar som har samband med denna 
uppsats. 
En annan aspekt är att de källor vi har använt oss av är relativt gamla. Tyvärr var det svårt att 
få tag i nypublicerad information. Frågan att ta ställning till är om detta har en negativ 
inverkan på uppsatsen. Enligt vår mening ska detta inte ha en alltför stor påverkan av 
uppsatsens resultat. Detta leder in på ännu en fråga som kan vara bra att ha i åtanke. Varför 
finns det så lite nya vetenskapliga artiklar inom detta område? Det kan bero på att forskare 
inte hittat några uppmärksammade idéer inom det aktuella området.  
 

2.5 Metodkritik 

Aktiemäklarna var till stor del väldigt hjälpsamma med att lämna ut historik över långsiktiga 
aktierekommendationer. Angående de kortsiktiga rekommendationerna var det däremot 
svårare. Enligt oss finns det en trolig anledning till detta. Det är att dessa siffror gällande 
kortsiktiga placeringarna inte alls är särskilt positiva. Man bör även beakta att år 2005 var ett 
bra år på börsen, med nästan enbart positiva siffror. Det är mycket troligt att fått mindre 
hjälp i vår informationsinsamling om vi bett om information för år 2001, ett år med kraftig 
börsnedgång.  

Vid en närmare titt på aktierekommendationer vi använt oss av i denna uppsats inser man 
ganska snart att dessa aktier ofta kommer från riktigt stora företag, det vill säga med störst 
omsättning. När vi gjort vårt slumpmässiga urval (via pilkastning) har valet ofta blivit de 
mindre företagen, även om det även slumpmässigt valts företag som till exempel Ericsson 
med jämna mellanrum. Detta tror vi kan ha skapat en något snedvriden bild. Vi har ej 
undersökt om företag med större omsättning ha mer rörelse i sina aktiekurser än de mindre 
bolagen, men vi antar att situationen kan vara så. 

En annan aspekt som troligen har haft en negativ påverkan i vår uppsats är att de 
aktierekommendationer vi fått tillgång till har enbart utspelats sig på måndagar. Vilken även 
leder till att den slumpmässiga delen av undersökningen påverkats. I uppsatsen har det 
framkommit att fredagar har en positiv inverkan på börsen. Måndagseffekten eller 
helgeffekten är ett omdiskuterat ämne på börsen. Finanasbubblor har ofta spruckit på just 
måndagar. Börskrascherna den 28 oktober 1929, 19 oktober, 1987 (den så kallade svarta 
måndagen) och den 20 mars 1989 inträffade alla just på måndagar. Dessutom har krascherna 
ofta föranletts av vikande kurser på fredagen innan eller hela veckan innan. Det finns ett 
antal studier som visar att måndagseffekten faktiskt existerar. Dow Jones index gick upp 
sammanlagt 920 punkter mellan 1953 och 1984. Under 1987 gick Dow Jones index upp 42 
punkter totalt och ner 483 punkter på måndagar.11 

Efter oktober 1987 var inte Wall Street Journal nådig i sin dom av marknaden. ”Efficient 
Market Theory is the most remarkable error in the history of economic theory”, var rubriken 
till en uppmärksammad artikel. En rad akademiker höll med angående detta. Den 

                                                   
11 Bernhardsson 
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amerikanska forskaren Lawrence Summers fällde kommentaren: ”The efficent Market 
Hypothesis crashed along with the rest of the market on October 19, 1987.”12  

Måndagseffekten kan ha sin förklaring. Då börsen går ner mot slutet av veckan kan det 
ackumuleras ett latent säljbehov under helgen, som sedan kommer till marknaden samtidigt 
vid öppningen på måndagen. Placerarna går och oroar sig under helgen och tillslut 
bestämmer de sig för att sälja. Därför blir öppningen av börsen på måndagen direkt tyngd av 
en mängd säljordrar och den naturliga balansen mellan säljare och köpare hinner aldrig 
riktigt infinna sig.  

Frågan bör alltid ställas sig när en undersökning görs om urvalet är tillräckligt stort, vad hade 
hänt om vi hade haft 5000 matcher istället för 300. Vi är medvetna om att resultatet vid en 
sådan undersökning hade sett annorlunda ut, men skillnaden skulle antagligen inte ha varit så 
pass markant att det gör de resultat vi fått fram oanvändbara.     

Vad skulle ha hänt om vi till exempel hade valt säsongen 02/03 istället? Den frågan får vi 
inget svar på, men vi kan spekulera kring det. Vi har kommit fram till att valet av säsongen 
inte skulle ha gjort någon signifikant skillnad. Detta resonemang bygger vi på att företaget 
Expekt.com redovisat i stort sett samma återbetalningsprocent varje år under de senaste åren.   

En annan berättigad fråga är om valet av fondkommissionär var rätt? Vad hade resultatet 
blivit om vi valt någon av de andra fondkommissionärerna? Vid de val vi har gjort har vi 
kommit fram till United Brokers låg på ungefär samma siffror som övriga 
fondkommissionärer under den aktuella tidsperioden. Det borde innebära att vårt val inte 
påverkar utfallet i någon större grad. 
 
Vid en allmän diskussion av vårt metodval finns det självklart en rad både positiva och 
negativa aspekter att ta upp, vilket vi gjort i detta avsnitt. Men vi har försökt att använda oss 
av en metod som ger ett så rättvisande och enkelt resultat som möjligt. Vi har givetvis 
övervägt en rad olika metoder som vi hade kunnat använda oss av, enligt vår mening är dock 
denna metod den bästa.   
 
Tyvärr finns det ytterligare en faktor som troligen har en viktig roll angående de resultat vi får 
fram i uppsatsen. Det är de spelare som vinner för mycket. Det finns de som gör det, även om 
de är lätträknade. Vad gör spelbolagen med dessa människor? De har två val. Antingen säger 
de helt enkelt åt dem att de inte får spela mer, eller så ger de dem ett erbjudande om att jobba 
som oddssättare hos dem. Vissa spelbolag som till exempel Playit sänker din spellimit13 till 5 
SEK, om du har en ROI14 på över 125 under en viss tidsperiod. Detta är något som vi anser är 
fel men det finns inga regler för detta. Enligt vår mening är det dock helt klart en form av 
diskriminering. 
 

2.7 Urval av data 

Odds samt resultatinformation för de i studien inkluderade ishockeymatcherna har erhållits 
från Expekt.com, ett Internetbaserat spelbolag med spellicenser i Storbritannien, Österrike och 
Malta. Expekt.com är en ledande aktör på den svenska spelmarknaden. Oddsen antas vara 
produkten av en skarp konkurrenssituation och därigenom utgöra de bra riktvärden för den 
svenska spelmarknaden i stort. I avsnittet 3.2.1 beskrivs att även fasta odds kan ändras. Vid de 
tillfällen som oddsändringar ägt rum inom det i studien undersökta urvalet har vi valt att 

                                                   
12 Ibid 
13 Den maximala insatsen per spel 
14 Return of Investment 
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utelämna dessa och istället använda oss av det ursprungliga utgångsoddset. Detta motiveras 
med att de ursprungliga oddsen reflekterar spelbolagets initiala värdering medan 
oddsändringarna snarare är produkter av spelad volym och därigenom mer en återspegling av 
spelarnas värdering. Vi har även reflekterat över vad konsekvenserna hade blivit om vi använt 
oss av ett annat spelbolag. Frågan att ta ställning till är om vi hade fått ett annat resultat på vår 
undersökning. Vi är relativt säkra på att vårt val av spelbolag inte har påverkats resultatet. Det 
beror till största del på att Expekt.com fungerar som en referens till världens alla bookmaker. 
Det är i stort sett alltid Expekt.com som först går ut med sina odds på marknaden. De andra 
bolagen kopierar sedan deras odds. Självklart förekommer vissa oddsskillnader med dessa är 
så små att de inte beräknas spela in i utfallet av vår analys. 
 
Urvalet för ishockey inkluderar de matcher som spelats i den svenska elitserien under 
säsongen 05/06. Detta ger ett totalt urval på 300 matcher vilket ger en totalsumma på 900 
oddsobservationer. 
 
Beträffande aktiemarknaden har vi enbart valt aktier från Stockholmsbörsens A- och O-lista. 
För att underlätta undersökningen valde vi dessa två listor då majoriteten av de stora bolagens 
aktier finns i denna kategori. Aktierekommendationerna fick vi från fondkommissionären 
United Brokers, för att på så sätt se om de är rätt ute i sina analyser. I början var vi osäkra på 
vilket företag vi skulle använda oss av. Vi kontaktade då Bosse Steiner som är redaktionschef 
på tidningen Aktiespararen för råd. Han nämnde att det fanns ett företag vid namn United 
Brokers som gav ut dagliga aktierekommendationer. Detta företag var enligt honom mycket 
seriöst. Nästa uppgift var att kontakta dem och fråga om det var okej att vi analysera deras 
företag och dess rekommendationer. United Brokers gav oss sitt godkännande. Vi fick därmed 
tillgång till 170 st aktieanalyser under perioden 17 januari, 2005 – 14 november, 2005.  
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2.5 Validitet och reliabilitet 

Två begrepp som bör begrundas när en akademisk uppsats skall skrivas är validitet och 
reliabilitet. Detta för att den data som samlats in skall vara trovärdig och relevant för 
uppsatsen. Med validitet menas mätinstrumentets förmåga att mäta det som skall mäta och 
inget annat. Med reliabilitet menas att mätinstrumentet skall ge tillförlitliga och korrekta data 
på det som mäts.15 
 
Uppfylls dessa två krav höjs undersökningens trovärdighet. 
 
När ett akademiskt arbete skall göras måste författaren ofta ta del av data från ett flertal olika 
källor. Författaren måste försöka försäkra sig om att källorna ger en korrekt bild och att den 
data som samlas in är trovärdig. Om det nu skulle vara så att viss data är felaktig, torde det 
leda till att författarens slutsatser är felaktiga då den ej har grundats på korrekt data. På grund 
av detta måste författaren fråga sig hur tillförlitlig uppgifterna är. 
 
För att svara på denna fråga måste författaren ställa sig en rad olika frågor. Är det 
förstahandsinformation eller andrahandsinformation som samlats in? Kommer uppgifterna 
från en primär eller sekundär data?16 
 
Vi har hämtat historisk kursdata från ekonominyheternas hemsida. Vi anser att detta är en 
trovärdig källa och att de data som de ger ut håller en hög trovärdighet. Vi har även 
kontrollerat dessa siffror på Stockholmsbörsen hemsida.  
 
Oddsen som använts i undersökningen är hämtade från expekt.com. Även denna källa anser vi 
vara trovärdig, men vi har för säkerhets skull jämfört några av oddsen på en objektiv hemsida, 
www.tipex.com. Detta företag jämför spelbolagens odds, och där finns även historisk data att 
samla in. Med denna kompletterande information anser vi att det inte finns några frågetecken 
kring oddsens trovärdighet. 
 

                                                   
15 Eriksson L-T, Wiedersheim – Paul F, ”Att utreda, forska och rapportera”, s 67 
16 Burell K, Kylén J-A, ”Metoder för undersökande arbete 7-stegsmodellen”, s 198 
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3 Den Teoretiska Referensramen 

I och med detta kapitel så börjar vi den teoretiska resan som ligger till grund för uppsatsen och som är relevant. Kapitlet 

börjar med att presentera hur aktiemarknaden ser ut, vidare så går vi in på spelmarkanden. Vidare så tittar vi närmare på 

hur Random Walk är uppbyggt enligt en rad olika författare. I slutet på detta fjärde kapitel så gör vi en grundläggande 

beskrivning av de analysmodeller som är vanligast på aktiemarknaden och tillsist så ges en förklaring av vad fenomenet 

slump kan betyda. 

3.1 Aktiemarknaden 

Vid köpa olika former av värdepapper på börsen kan detta göras genom olika till börsen 
anslutna medlemmar, såsom banker och andra värdepappersinstitut.  
 
Den viktigaste samhällsuppgiften som aktiemarknaden har är att förse näringsliv med 
riskkapital för investeringar och utveckling. Vid valet att investera i en aktie, har således en 
kapitalplacering gjorts som är lätt att omsätta. Detta på grund av att aktiemarknaden erbjuder 
den som satsat pengar i börsnoterade aktier eller andra värdepapper att när som helst 
omvandla dem till kontanter. Värdet på en aktie förändras dagligen, och det beror på en rad 
olika faktorer, såsom:     

• Företagets förväntade och faktiska vinstutveckling samt förmåga att lämna utdelning. 
• Politik. En instabil regeringssituation eller politiska beslut som påverkar företagen 

inverkar på kurserna. Lägre beskattning av utdelning och reavinst påverkar 
aktiekurserna positivt och vice versa. 

• Investerarnas avkastningskrav. Är räntan hög väljer många att placera i obligationer 
om inte aktier ger högre avkastning. Går efterfrågan på aktier ner, sjunker kurserna. 

• Den internationella marknaden. De utländska investerarna flyttar snabbt över sitt 
kapital till andra börser om aktierna där är mer köpvärda. 

Det finns även andra faktorer som kan spela in, det kan vara uppköpsrykten, handelshinder, 
miljöhänsyn och moraliska aspekter.17 
 
För att bevisa en ägarandel i ett aktiebolag lämnas en aktie ut. När du har en aktie i din hand 
innebär det att du har rätt att rösta och rätt till utdelning. I Sverige finns det aktier med olika 
röstvärde, vanligen benämnda som A- och B-aktier. Det finns flera sorters aktörer på 
aktiemarknaden. Och det är valet av investeringsstrategi som avgör hur investeraren agerar på 
marknaden. Investeringar på aktiemarkanden bör göras med ett mål med investering, det finns 
då olika tekniker för att uppnå dessa mål. Förhoppningsvis vill alla investerare ha en positiv 
avkastning som helst överstiger marknadsgenomsnittet. En spekulant som letar efter att tjäna 
pengar på kursuppgångar och kursnedgångar klassas som en riskvillig spekulant. De 
investerare som letar efter felaktiga prissättningar på marknaden och tjänar på 
marknadsineffektivitet kallas för arbitragör. Det finns även investerare som kallas för hedgers, 
de reducerar sin risk på marknaden genom att säkra sin avkastning med hjälp av optioner och 
andra derivat.18       
 
Nästa fråga att ställa är aktiepriset sätts. All avkastning på investeringar är oavsett den 
underliggande tillgången i olika grad beroende av framtida händelser. Det är investerarens 
förmåga att kunna se framtida händelser som avgör hur stor avkastningen blir.19 En annan 
viktig punkt som kan nämnas är att de finns flera olika synsätt på hur aktier prissätts. Detta 
kommer inte att behandlas närmare, då det inte anses särskilt relevant för detta arbete. 

                                                   
17 Broschyr från Föreningssparbanken 2005-10-28 
18 Hansson, S., Aktier, optioner, obligationer. s. 38 
19

 Malkiel, B G., A Random Walk down Wall Street, W.W Norton, s. 28 
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November är en särskild farlig månad att köpa aktier i. De övriga är april,  

augusti, december, februari, januari, juli, juni, maj, mars, oktober och   

september. (Twain, 1992) 
 

3.2 Spelmarknaden 

Vid en närmare titt på världens spelmarknader så inses relativt snart att det finns en rad olika 
spelformer. De skiljer sig dramatiskt från varandra, men den viktigaste grundpelaren är på 
vilket sätt spelbolagen gör sin vinst. 
Här finns det två elementära strukturer på hur detta går till. Den ena strukturen benämns som 
”spel med rörliga odds” och den andra benämns som ”spel med fast odds”. Denna uppsats 
kommer enbart att vidröra spelformen med fast odds. 
 

3.2.1 Fast odds 

Vid spel på spelobjekt som innefattas av fasta odds, finns det inget samband mellan storleken 
på oddsen och omsättningen, som är fallet vid spel på rörliga odds. Vid fast oddssättning 
måste spelbolagen vara aktiva och sätta oddsen efter deras subjektiva tro om utfallet. Den 
vanligaste spelformen vid spel på ishockeymatcher är fast odds. Varför kallas då detta fasta 
odds? Jo, för att spelaren redan vid inlämnandet vet storleken på oddset och därmed den 
kommande vinsten. Detta leder till att oddset och den framtida utbetalningen är fast. När 
spelbolagen använder sig av fasta odds skiljer sig dess vinster och förluster jämfört med när 
de använder sig av rörliga odds. Spelbolagets vinst beror helt och hållet på hur spelarna 
fördelat sina insatser över de möjliga utfallen. Spelbolagets vinst eller förlust utgörs av 
skillnaden mellan total omsättning och utbetald vinst till de spelare som lyckats pricka in rätt 
utfall med det av spelbolagets satta odds i enligt;       
 

Spelbolagets vinst/förlust = Total omsättning – (Omsättning * Odds) 
 
Dock skall det tilläggas att även fast odds kan ändras. Detta torde spelbolagen göra om de 
märker att spelarna enbart väljer att spela på ena alternativet, då måste oddsen ändras så att de 
andra alternativen blir lukrativa för spelarna. På så sätt skapas en jämn våg som 
förhoppningsvis garanterar vinster till spelbolaget oavsett utfall. Oddset på en ishockeymatch 
sätts som oftast fem dagar innan spelstopp, men spelbolagen har rätt att ändra oddsen innan 
spelstopp, om så skulle behövas. Men spelar en spelare på oddset 1.80 och spelbolaget två 
dagar senare sänker oddset till 1.65 erhåller spelaren oddset vid tidpunkten för dess spel 
(1.80) vid vinst, trots den senare oddsändringen. Oddset kan ändras i båda riktningarna och 
det principiella resonemanget gäller oavsett.    
 
Efter denna förklaring över hur det går till vid spel med fasta odds inses det relativt snabbt att 
med hjälp av fasta odds ökar spelbolagen sina risker för förluster lavinartat. Spelbolagen kan 
med andra ord tvingas betala ut mer till spelarna än spelets omsättning. Det kan därmed skapa 
enorma förluster. Detta leder till att det ställs höga krav på spelbolagen vid användandet av 
fasta odds i att lyckas med sin oddssättning och därmed minska riskerna för förlusterna. För 
att minska denna risk använder sig spelbolagen av en teoretisk marginal i sin oddssättning. 
Detta innebär att oddsen för alla möjliga utfall reduceras något och blir på så sätt en säkerhet 
för spelbolagen. Denna marginal skapar självklart en kostnad för spelarna som får en mindre 
eventuell avkastning i och med de nedsatta oddsen. 
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3.2.2 Spelmarknaden är så mycket mer än bara spel 

Enligt författaren Sauer möter en spelare alltid en negativ förväntad avkastning vid spel med 
fasta odds. Hur kan någon då vara så dum och godta denna utmaning? Det måste antas att 
spelaren är nyttomaximerad och eftersom den negativa förväntade avkastningen inte 
skrämmer spelaren måste det finnas någon anledning till att människor väljer att spela. Det 
måste helt enkelt bero på att spelaren är beredd att betala en viss summa pengar för att få ta 
del av den service som spelbolagen erbjuder. En närmare redogörelse av detta finns i det 
Kuypers skrivit angående detta ämne. Han menar det att spelmarknaden ska ses både som en 
servicemarknad och en informationsmarknad. Priset för den service som finns på 
spelmarknaden med fasta odds blir det som går åt till oddsreduceringen. Ur perspektivet som 
en informationsmarknad utgör det marginalrensade oddset den informationsbärande enheten 
som utgör en prognos om sannolikheten för ett visst utfall. Frågan är då hur väl denna prognos 
om framtiden svarar mot de faktiska utfallen. Den effektiva marknadshypotesen tillåter inte 
att skillnader mellan prognos och utfall på ett systematiskt sätt kan observeras.   
 

3.2.3 Spelbolagets teoretiska marginal 

Valet att utmana spelbolagen och spela på en match med fasta odds, innebär odds som redan 
är reducerade. Detta kallas med andra ord för spelbolagens teoretiska marginal. Detta visas 
vid analys av oddssättning och illustreras nedan i ett exempel hämtat från den spanska 
matchen Villarreal - Cádiz som spelades den 6 februari 2006. 
 
Utfall  Odds  Procentsats 
Hemmavinst  1,55  100 / 1.55 = 64,516 
Bortavinst  6,75  100 / 6.75 = 14,814  
Oavgjort  3,50  100 / 3.50 = 28,571 
 
Denna tabell visar först vad de respektive utfallen har för odds och sedan den procentsats som 
oddset svarar mot. Vid en närmare titt på kolumnen ”procentsats” visas där den summan i 
svenska kronor som behövs spela för att få en utbetalning på 100 svenska kronor. Eftersom 
spelbolagen använder sig av sin teoretiska marginal, reduceras alla odds. En spelare måste 
därmed använda sig av en högre insats för att uppnå en utbetalning på 100 svenska kronor. 
Om vi antar att spelbolagen inte hade använt sig en den teoretiska marginalen hade summan 
av de tre insatserna blivit just 100 svenska kronor, i verkligheten är dock denna summa större 
än 100. Om vi nu lägger ihop dessa tre insatser blir de (64,5+14,81+28,57=) 107,88 SEK. Här 
syns klart och tydligt att spelaren behöver satsa mer än vad som motsvaras av utbetalningen, 
vilket i sig betyder att spelaren möter en negativ förväntad avkastning. Skillnaden mellan de 
summerade procentsatserna och 100, är detsamma som den teoretiska marginalen, i siffror 
7,88 %. För att den teoretiska marginalen ska uppstå i praktiken krävs att spelarnas insatser 
allokeras precis i proportion till de nämnda procentsatserna. Genom detta exempel bevisas att 
om den relativa fördelningen i insatser följer procentsatserna ovan (64,5+14,81+28,57) 
behåller spelbolagets den teoretiska marginalen oavsett utgången på matchen. Bolagets vinst 
blir då 7,88/107,88 = 7,3 % av den totala insatsen. 
 
Pope och Peel menar att spelbolagets teoretiska marginal till viss del är ett resultat av den 
osäkerhet som spelbolagen ställs inför då oddsen de använder sig av i regel sätts flera dagar i 
förväg. Spelaren har den fördelen att han/hon kan avvakta att spela tills endast några minuter 
kvarstår till spelstopp, och på så sätt ta del av den senaste informationen om till exempel 
skador som kan påverka sannolikheten för utfallen radikalt. Detta är anledningen till att 
spelbolagen använder sig av en den teoretiska marginalen enligt Pope och Peel. Spelbolagets 



 - 13 - 

teoretiska marginal är väldigt lik de skillnader som finns i köp- och säljkurser. För vid stor 
handel i finansiella instrument, som är en förutsättning för marknadseffektivitet, minskar 
denna skillnad i kurser. Ur detta resonemang följer att effektiviteten i handeln på 
spelmarknaden i viss mån kan mätas vid studier av storleken på den teoretiska marginalen.20 
Ett inverterat värde är kortfattat ett odds översatt till procent. Då många procentvärderar sina 
spelobjekt visas här vad en viss procent motsvarar för odds. Vid uträkning av ett inverterat 
värde tas helt enkelt siffran 1 och divideras med oddset, resultatet blir den exakta procenten. 
För att illustrera detta presenteras nedan en tabell över oddsen omräknade till procent:  
 
1,10 = 90,9%  2.50 = 40,0%  4.50 = 22,2% 
1.50 = 66,6%  3.00 = 33,3%  5.00 = 20,0% 
1.75 = 57,1%  3.50 = 28,5%  7.00 = 14,2%  
2.00 = 50,0%  4.00 = 25,0%  10.0 = 10,00% 
 

3.2.4 Modell för oddssättning21 

Här följer en förklaring av hur spelbolagen går tillväga när de sätter sina odds. Även hur de 
kan påverka sin grad av riskexponering och med hjälp av detta storleken på sin förväntade 
avkastning. Modellen antar spel på en ishockeymatch med tre möjliga utfall; hemmavinst, 
bortavinst eller oavgjort. När oddset sätts motsvarar det en viss sannolikhet. För att förklara 
det mer ingående betyder det att om det är ett lågt odds, är sannolikheten väldigt hög att det 
ska gå in. På samma sätt gäller att om oddset är högt är sannolikheten att det ska inträffa desto 
mindre. När väl oddset finns ute på marknaden är det spelarens val om han/hon ska godta 
oddsen som finns ute eller inte. Spelaren måste då själv göra en värdering vart den anser att 
oddset ska ligga. Om spelaren tittar på matchen mellan Brynäs – Linköping och tänker att om 
jag får över 2.5 i odds på Brynäs så borde jag spela. Om spelaren sen ser att marknaden 
erbjuder oddsen 2.75 på Brynäs, då har spelaren fått ett överodds och väljer med andra ord att 
spela på denna match. Här nedan kommer bokstaven (a) står för spelbolagets marginal, och 
vid oddset (o) och sannolikheten vara (s)  
 
s = 1 / ((1 + a) * o)  
 
Alla spelare har olika värderingar vilket leder till att folk spelar på olika odds. Detta gör att 
spelarnas insats på ett objekt fördelas över de tre möjliga utfallen efter spelarnas 
sannolikhetsvärderingar. Om d1, d2 och d3 utgör den totala summan spelad på respektive 
utfall och K den totala omsättningen definieras de relativa andelarna av spelarnas insatser x1, 
x2 och x3 enligt: 
 
x1 = s1/ K  x2 = s2/ K x3 = s3/ K  
 
Spelbolagets odds kallar vi i fortsättningen O1. O2 och 03.  
 

Odds O1, O2, O3 där Σ (1 / o) = 1 + a 
 
Storleken på spelbolagets teoretiska marginal, (a), antas under uppsatsens fortsättning vara tio 
procent. Detta antagande byggs på att de flesta av spelbolagen verkar ligga runt denna 
procentsats. Vidare antas att spelaren redan tagit beslutet att delta på marknaden, det vill säga 
att spelaren har accepterat den kostnad som spelbolagets marginal utgör. Modellen är endast 
intresserad av hur spelarna fördelar sin insats över de tre utfallen.  

                                                   
20 Fingleton, J. and Waldron, P. s 24 
21 Manual för oddssättning från expekt.com 
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s1 = 1 / (1,1 * O1)  s2 = 1 / (1,1 * O2)      s3 = 1 / (1,1 * O3) 
 
Med i tanken bör även insikten finnas att spelbolagen har en subjektiv uppfattning om 
utfallens sannolikhet. Den behöver, som visas mer ingående längre fram, dock inte 
nödvändigtvis ligga till grund för spelbolagets oddssättning. Spelbolagets subjektiva 
sannolikhet för utfallen är här g1, g2 och g3, per definition är g1 + g2 + g3 = 1. Spelbolagen 
förväntade avkastning, E (r), ges då ur; 
 
Spelbolagets E(r) = K – g1( s1=01 ) – g2( s2O2 ) – g3( s3O3 ) 
   K 
 
Spelbolagets E(r) = K - [(g1Kx1) / (1,1x1)] - [(g2Kx2) / (1,1x2)] - [(g3Kx3) / (1,1x3)] 
 
I exemplet nedan antas nu ishockeymatchen mellan Brynäs IF och Linköping HC. Vidare 
antas att på den här matchen finns tio spelare som alla slår vad 1 enhet vardera. Alla antas 
dessutom följa samma spelstrategi och spelar på det utfall som maximerar skillnaden mellan 
den subjektiva sannolikhetsvärderingen (zi) och den ur oddset beräknade sannolikheten di. Då 
dessa är lika väljs det utfall som har störst subjektiv sannolikhet (zi), enligt; 
 
 
Spela på utfallet i så att: 
 
i = maximerar ( zi – si )  då  zi ≠ si  eller, 
i = maximerar ( zi )  då  zi = si 
 
Anta nu vidare att det på matchen mellan Brynäs IF och Linköping HC finns två typer av 
spelare, sex stycken är Brynäsare och fyra är neutrala. Spelbolaget sätter det 
marknadseffektiva oddset si = zi. Brynäsarna tycker att Linköping HC har större vinstchans 
än vad spelbolaget anser medan de neutrala värderar sannolikheterna för de tre utfallen på 
samma sätt som spelbolaget. Spelbolagens odds (si) och de två gruppernas subjektiva 
sannolikhetsfördelning nedan; 
 

Sannolikhet härledd  Brynäsarna subjektiva  De neutralas subjektiva 
Utfall  ur oddset   sannolikhetsbedömning  sannolikhetsbedömning 
Brynäs si = 0,5  z1 Brynäs = 0,4 zi Neutral = 0,5 
Linköping si = 0,3  z2 Brynäs = 0,4 zi Neutral = 0,3 
Oavgjort si = 0,2  z3 Brynäs = 0,2 zi Neutral = 0,2_______ 
 
Efter resonemanget från ovanstående förklaring väljer alla Brynäsare att spela på bortavinst 
eftersom det anses att vinstmöjligheten är som störst (zi – si). Alla neutrala kommer att spela 
hemmavinst (zi – si) då det anses som mest lönsamt. Total fördelningen av spel blir då x1 = 
0,4, x2 = 0,6 och x3 = 0. För att beräkna den förväntade avkastning redovisas följande nedan. 
 
E(r) = 10 – [(0,5*10*0,4) / (1,1*0,5)] – [(0,3*10*0,6) / (1,1*0,3)] – [(0,2*10* 0) / (1,1*0,2)] 

10 
= 0,091 
 
Ur exempel ovan framkommer att oddsen är marknadseffektivt (s = g). Detta kan förklaras 
mot att spelbolagets förväntade avkastning inte kan påverkas på spelarnas relativa 
insatsandelar. För att få fram den faktiska avkastningen beror på hur spelarna har fördelat på 
sina spelinsatser. Spelbolagens mål är att sätta ett lockande odds som är tillräcklig 
tillfredställande för spelarna att sätta in en insats på. Lyckas de med det så har de möjlighet att 
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uppnå en avkastning som är lika med den förväntade. Om det antas att spelbolaget har 
information på spelarnas reaktionsfunktioner, så har de möjlighet att utnyttja Brynäsarnas 
spelreaktion. Om det antas att oddsen sattes enligt siffrorna s1 = 0,41, s2 = 0,2 och s3 = 0,39 
finns det möjlighet till att spelarna fördelat sina insatser på liknande sätt som tidigare, men 
spelbolagen hade resulterat sig till en större förväntad avkastning: 
 
E(r) = 10 – [(0,5*10*0,4) / (1,1*0,41)] – [(0,3*10*0,6) / (1,1*0,39)] – [(0,2*10*0) / (1,1*0,2)] 
   10 
= 0,137 
 
Ovanstående exempel visar att om spelbolagen förstår spelarens reaktionsfunktioner har de 
möjlighet att utnyttja situationen och på så sätt öka sin förväntade avkastning genom att sätta 
ineffektiva odds. Förutsättning för detta är att spelbolaget är nyttomaximerande och 
därigenom riskneutralt. Även om spelbolagen lyckas med att öka den förväntade avkastningen 
kan orsaken bero på den faktiska avkastningen på utfallet. Vid situationer som innebär en 
ökning av den förväntad avkastning innebär detta även i sig att risken för spelbolagen ökas. 
Alternativ till detta vore att ligger nära det marknadsineffektiva oddset, så att den 
underliggande sannolikheten är samma som den subjektiva sannolikheten (s = g). Förutsatt att 
spelbolaget lyckas i sin bedömning för spelarens preferens och sannolikheten för oddsen som 
precis motsvarar spelarnas relativa insatsandelar xi minskar riskerna då spelbolagen får ut 
samma avkastning oavsett hur matchens utfall kommer att sluta. 
 
___________________________________________________________________________ 
Spelbolagets  Avkastning vid  Avkastning vid  Avkastning vid 
strategi  hemmavinst  bortavinst  oavgjort_______ 
Riskminimerande 
strategi (s = g)  0,091*K  0,091*K  0,091*K 
 
Maximering förväntad K – (Kx1/1,1s1) K – (Kx2/1,1s2) K – (Kx3/1,1s3) 
Avkastning__________________________________________________________________ 
Tabell 1: Spelbolagets avkastningsmatris. Visar hur avkastningen med den riskminimerande strategin är oberoende av 
resultatet men inte då spelarnas reaktionsfunktion utnyttjas för att sätta ineffektiva odds. 
 

3.3 Effektiva marknadshypotesen 

Innebörden av den effektiva marknadshypotesen skapades av Fama (1970) efter en 
undersökning om aktiemarknad där marknaden beskrivs som en informationsmarknad. Fama 
anser att marknaden är effektiv då all tillgängliga informationer kan reflekteras mot priserna. 
För att marknadseffektivitet ska förekomma har Fama tagit upp tre kriterier som ska 
uppfyllas. Första kriterier är att transaktionskostnader inte ska förekomma vid handel av 
aktier. Andra kriteriet är att all relevanta information som har koppling till aktien ska finnas 
tillgänglig för investerare utan några som helst kostnader. Det tredje kriteriet är att 
informationen ska uppfattas på ett likartat sätt för alla.22 
 
Han beskriver vidare tre former av marknadseffektivitet. 
 
3.3.1 Svaga marknadseffektivitet: 

Svag marknadseffektivitet innebär att all historisk prisdata är reflekterad till aktiepriset, 
framtida resultat kan då inte spås genom att läsa historisk prisdata. För att resultera fram en 
avkastning över den normala i aktiemarknad, bör det inte vara möjligt att endast använda 

                                                   
22 Fama, E. F., s. 383 
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tillgänglig information som finns att hämta från oddsen, av en spelare eller spelbolagen. 
Följden till detta blir att förutspå framtida utfall som generar högre avkastning än normala 
genom att jämföra oddsen inte är möjligt då resultaten kan ske slumpartat i så kallad ”random 
walk”. 23  
Att använda sig av fundamental analys respektive teknisk analys är onödigt då resultaten från 
dessa analyser inte kan garantera en överavkastning. 24 
 
3.3.2 Semi-starka marknadseffektivitet: 

I den semi-starka marknadseffektivitet innebär är all offentlig information reflekterad till 
aktiens pris, information. Dessa kan bland annat vara ekonomiska rapporter som finns 
tillgängliga för allmänheten.25 För att uppfylla den semi-starka marknadseffektivitet krävs det 
även att den svaga marknadseffektiviteten är uppfylld. 
Offentliga informationer kan vara resultat från lagens senaste matcher eller vilken placering 
som lagen befinner sig i. Att förutspå vinnande resultat i framtiden genom att analysera 
offentlig information bör inte kunnas utnyttjas av spelare eller spelbolag. 
 
3.3.3 Starka marknadseffektivitet: 

Den sista formen är den starka marknadseffektiviteten. Där finns all tillgänglig information 
ute på marknaden samt insiderinformation. Insideinformation är information som inte har 
kommit ut till offentligt kännedom på marknaden. För att uppfylla den starka 
marknadseffektiviteten krävs att den svaga och semi-starka marknadseffektivitet följs upp. 
Exempel kan vara uppgjorda matcher eller vetskap om att ett helt lag är utslagen av sjukdom 
och blir tvingad att hämta in reservspelare till uppställningen, vilket ger fördel till 
motståndarlagen.26 
 
När man läser i litteraturen angående EMH kan man ganska snabbt ifrågasätta de antagande 
som EMH bygger på för att marknaden skall fungera effektivt. Detta beroende på att 
marknaden kanske inte förekommer under dessa former som teorin bygger på. Att ingen 
enskild aktör kan påverka marknaden är nog de flesta överens om. Dock ska det betänkas att 
större investmentbolag obefogat kan styra aktiekurserna utan större besvär. Det borde dock 
inte förekomma då det är olagligt i dagens samhälle. Givetvis kan priset på en aktie förändras 
om en enskild storägare i ett företag väljer att sälja sitt aktieinnehav i företaget.  
 
EMH bygger på att människor beter sig förnuftigt, det finns dock en rad författare som går 
emot detta antagande. Det verkar inte alls vara så att alla tänker på samma sätt kring 
aktiviteten på börsen. 1987 gjordes en studie av De Bondt och Thaler som bevisar att 
investerare överreagerar på plötsliga och dramatiska nyheter.27 Det verkar som om de 
psykologiska faktorerna har en enormt stor genomslagskraft på börsen. Det finns en rad olika 
exempel på hur marknaden ständigt handlar ologiskt och på så sätt strider mot EMH. 
Marknadseffektiviteten säger att marknaden saknar minne, men aktörerna på marknaden 
verkar inte reagera enligt den principen.           
 
I en rad olika undersökningar har det framkommit att när företag föredrar att göra en 
aktieemission istället för att ta ett lån får en rejäl höjning på sitt aktiepris. Men även här finns 

                                                   
23 Fama, E. F., s. 383 
24 Ross, S. A., s. 322 
25 Fama, E. F., s. 404 
26 Fama, E. F., s. 451 
27 De Bondt Werner, Thaler Richard 
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en motsättning, som visar aktiepriset har sjunkigt när företaget i fråga gjort en emission. 
Finansieringen ska inte vara beroende av aktiepriset.28 
 
Det finns en annan iakttagelse som visar hur investerare agerar i vissa situationer och som 
strider mot EMH. Fame E, gjorde en undersökning som visar hur en appricering av priset på 
aktier ofta uppkommer inför en split29, trots att det inte har någon elementär påverkan av 
företagets vinstgenereringar.30 Efter att företaget har använt sig av en split sjunker med andra 
ord oftast aktiepriset. Författarna Brealy och Mayers skriver att investerare verkar bry sig lika 
mycket om mängden som dess innehåll. Detta kan vara lite underligt, eftersom aktiens 
egentliga värde är detsamma som innan spliten. En split anses vara något positivt för 
företaget, men varför det är så att aktiens pris oftast sjunker vid en split verkar vara omöjligt 
att förklara. Det tredje antagandet som EMH bygger på är att all information når alla aktörer 
samtidigt, och detta påstående är troligt, framför allt nu när Internet kommit in i bilden.         
 

3.4 Random Walk 

Konceptet Random Walk (slumpmässig gång) betyder att framtida steg eller riktningar inte 
kan profeteras med hjälp av tidigare utfall eller historisk information. Om man då skall 
praktisera detta på aktiemarknaden betyder det med andra ord att kortsiktig framtida 
kursrörelser inte kan förutsägas.31 Ett exempel är att om dagens aktierörelse skulle kunna visa 
hur morgondagens rörelse skulle se ut, så borde investerarna med högsta sannolikhet handla 
efter den informationen redan idag och inte imorgon. Antag att priset inte hade justerats på en 
gång, då hade det skapat arbitragemöjligheter på en effektiv marknad. 
 
Om det skulle vara så att informationen på markanden är tillgänglig för alla, skulle 
morgondagens prisförändringar endast avspegla morgondagens nyheter och på så sätt inte ha 
något samband med dagens prisförändringar. Men vid en närmare titt på ordet nyheter, 
framgår det ganska snabbt att även de är oförutsägbara, vilket även leder till att de 
resulterande prisförändringarna måste vara oförutsägbara och slumpmässiga. Och med detta 
som grund kan det påstås att aktiemarknaden är slumpmässig på kortsikt. Chansen för att det 
sker en kursuppgång imorgon är lika stor som att det skulle ske en kursnedgång. Då kan man 
snabbt se parallellerna med en slantsingling, det vill säga att det är 50 procent att få en krona 
och 50 procents chans för att det blir klave. Görs en tillbakablick framgår det dock att 
aktiekurserna stiger ur ett långsiktigt perspektiv, men detta beror helt enkelt på att ekonomin 
växer konstant.    
 
I Random Walk-teorin gör Fama (1965) en jämförelse mellan tillgångars framtida 
prisutveckling som lika slumpmässiga som en serie slumpmässigt valda siffror. Där visar det 
sig att prisförändringarna på aktien inte har något minne, det vill säga att historien har inget 
värde när framtiden skall förutses. För att nu skapa en koppling till effektiva marknader så 
kan tre former av Random Walkteorin beskrivas. I den svaga varianten av Random Walk 
teorin sägs det att framtida priser inte kan förutsägas med hjälp av information från historisk 
data. Detta betyder att det inte finns någon värdefull historisk information.32 Den andra 

                                                   
28 Brealy Richard A, Meyers Stewart C, s. 112 
29 Split – En förändring av den totala aktiestocken med en likvärdig förändring i aktiens pris . Företagets totala värde 
    är oförändrad men efter genomförd split uppdelad på färre/fler utställda aktier. 
30 Fama E, Fischer M, Jensen and Roll R, s. 77 
31 Malkiel, B g., Random Walk Down Wall Street, W.W Norton, s.24 
32 Fama, E. F., Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, Journal of Finance, 33, s. 383 
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varianten kallas för semistark och den säger att ingen hjälp kan fås av publicerad eller utgiven 
information.33  
Den sista varianten kallas för den starka formen av Random Walk och säger att det inte finns 
någon information som kan vara till hjälp för att förutse framtida kursutvecklingar. Allt som 
är känt är redan inbakat i dagens aktiepriser34 Investeringsrekommendationer kan inte 
framkallas med hjälp av en fundamental analys som gör det möjligt för en investerare att alltid 
slå index. Med dessa ord sammanfattas den semistarka och den starka formen av Random 
Walk.35  
 
I boken ”A random walk down Wall Street” bryter Malkiel ner den tekniska analysen i sina 
studier och lyckas att utdöma den i sin helhet. I boken beskrivs en studie som gjordes på New 
York Stock Exchange under en femårsperiod. I studien undersöktes sammanlagt 32 olika 
formationer enligt den tekniska analysen, sedan jämfördes dessa resultat med vad det verkliga 
utfallet blev på indexet. 
Resultatet av den studien var att bättre avkastning än en slumpmässigt vald strategi inte kunde 
presteras och överavkastning var därmed omöjlig att uppnå. 
 
Det är viktigt att ha med att det finns investerare som varit framgångsrika med hjälp av den 
tekniska analysen och lyckats fylla upp sitt stora kassaskåp. Detta borde vara ett starkt bevis 
för att det verkligen fungerar med teknisk analys. Så enkelt är det tyvärr inte, motståndarna till 
denna teori hävdar att detta är en slumpmässig process som leder till att någon förr eller 
senare lyckas med sina investeringar. Denna process kan också beskrivas med hjälp av att 
singla slant. Antag att hundra personer ska tävla i vem som kan få klave flest gånger i rad. För 
varje omgång blir det färre och färre deltagare. Efter femton omgångar är det två personer 
kvar. I den artonde omgången utnämns sedan segraren. Efter denna mätiga vinst åker han land 
och rike runt och håller föreläsningar och säljer sina idéer om hur han lyckades ta hem denna 
vinst. Nu kan man ställa sig frågan om han lyckades ta hem denna prestigefyllda tävling på 
grund av sin skicklighet eller med hjälp av teknisk- eller fundamental analys, troligen inte. 
Han vann enbart med hjälp av slumpen. För med slumpens hjälp måste någon stå som segrare. 
Det finns med andra ord ingen teknik för att slå börsindex, alla kursrörelser anses vara helt 
slumpmässiga.   
 

” No scientific evidence has yet been assembled to indicate that the investment performance of proffesionaly 

managed portfolios as a group has been any better than that of randomly selected portfolios” 

 

Malkiel, Burton G (1999) A random walk down Wall Street, s. 176 Norton, New York 
 

Med dessa ord vill Malkiel påpeka att den tekniska analysen aldrig har fungerat och kommer 
aldrig att göra. Alla undersökningar som har genomförts har enligt Malkiel påvisat att teknisk 
analys är totalt onödigt.  
 
 
 

 
”Some academicians have gone so far as to suggest that fund managers and their fundamental analysts can do no 

better at picking stocks than an amateur. Many have concluded that the value of proffesional investment advise is nil” 
 

Malkiel, Burton G 
 

                                                   
33 Fama, E. F., ibid, s.383 
34 Fama, E. F., ibid, s.383 
35 Malkiel, B G., ibid, s.192 
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Detta uttalande kan inte vara speciellt roligt att höra för någon som jobbar som 
aktieförvaltare. Han nedvärderar alla dessa och skapar en bild av att de enbart lyckats med sitt 
jobb tack vare slumpen.  
 
Ross, S. A., Westerfield, R. W och Jaffe, J fördjupade sig i de historiska kurserna och fann att 
de rör sig enligt en Random Walk. En snarlik studie har även gjorts av Kendell, Brealy och 
Myers.36 I studien tittade de på om dagens prisförändringar på nio olika europeiska 
aktiemarknader kunde förklara morgondagens prissättning. De uppnådde i stort samma 
resultat som tidigare nämnda författare. Ross med flera skriver att de fann en mycket svag 
korrelation i denna studie, vilket betyder att priserna på dessa marknader rör sig enligt 
Random Walk. Om så många säger sig kunna se mönster i aktiepriserna, hur kan då 
sambandet med att prissättningen är slumpmässig förklaras. Då hänvisar Ross med flera till en 
studie som gjorts av Harry Roberts som beskriver att mönstren som enligt den tekniska 
analysen existerar, inte är några mönster, utan är helt enkelt slumpmässiga mönster som har 
misstolkats och en falsk systematik istället tycks urskiljas.37 
 
Alla anser dock inte alls Random Walk teorin vara hållbar, bland annat så har Andrew W.Lo 
och Craig MacKinlay skrivit en artikel som beskriver att aktiepriserna inte alls är 
slumpmässiga, utan kan förutses. De hävdar att det med hjälp av tekniska analyser går att få 
kännedom om aktiens utveckling kommande dag.38 Även författarna O.Morgenstam och 
Clive Granger beskriver i en artikel hur de kan förutse hur aktiepriserna kommer att reagera 
framöver.39 Sammanfattningsvis så kan det sägas att de flesta studier som stödjer EMH 
tankegångar och förkastar möjligheterna till att investera i aktier och samtidigt få en 
överavkastning ofta är av äldre upplagor. De senaste årens undersökningar tycks ha en annan 
inriktning. De flesta av dessa studier påvisar att det med hjälp av den tekniska analysen går att 
förutspå kursutvecklingen vilket leder till att det går att lyckas med att göra en bra investering. 
Vid en närmare titt på den svenska marknaden så finns det en författare vid namn Lars 
Ångström som verkar ha lagt sitt liv i den tekniska analysens händer. Enligt honom finns det 
inget som heter Random Walk angående aktiepriserna. Alla hans böcker bygger på att EMH 
inte finns i den form som beskrivs i känd litteratur. Ångströms skriver att kurshistorik från 
1920-1980 bevisar att den tekniska analysen fungerar utmärkt vilket leder till att han tar 
avstånd från den kända författaren Malkiel´s alla undersökningar.   
 
En av de mest framträdande studierna som gjorts är från 1992 och som bygger på att den 
tekniska analysen fungerar är gjord av Brock, W.40 I denna undersökning så tittade Brock 
bland annat på köp- och säljutfall på Dow Jones Index mellan åren 1897 – 1986. Studien gav 
starka motiv till att den tekniska analysen fungerar bättre än en slumpmässigt vald strategi. 
Några år senare gav sig Bessembinder och Chan sig på denna analys igen, men ville gå in 
djupare i studien.41 Dessa skapelser kom då fram till att den tekniska analysen har en 
förutsägande kraft på kursutvecklingen. För att lyckas med att få fram en vinst med hjälp av 
den tekniska analysen krävs det många transaktioner. Detta leder till att det skapas 
transaktionskostnader som i sig äter upp de vinster som uppkommit, det går med andra ord 
jämnt upp. Dock ska det noteras att Bessembinder och Chan´s egentliga syfte med att studera 
Brock´s resultat var att undersöka om EMH kan avfärdas. Konsekvensen av deras studie var 
att Brock´s resultat inte behöver hamna i konflikt med EMH. 
                                                   
36 Skolnik B, s 1151 
37 Harry. R, s 98 
38 Andrew W.Lo & Craig MacKinlay., Stock prices do not follow random walkers, s.44 
39 O.Morgenstam & Clive Granger., Predictability of stock market prices, s. 68 
40 Brock William, Lakonishok Josef, LeBaron Blake, s. 93 
41 Bessembinder Hendrik, Chan Kalok, s. 122 
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1999 gjorde japanen Akitoshi en undersökning med samma tillämpning av den tekniska 
analysen som Brock använde sig av. Denna undersökning genomfördes på den amerikanska, 
mexikanska, indonesiska och taiwanesiska aktiemarknaden. Efter att ha gått igenom alla 
resultat fann Akitoshi betydelsefull förklaringsgrad för den tekniska analysen på alla länders 
aktiemarknader förutom den amerikanska. Den fascinerande upptäckten i Akitoshis 
undersökning var att den tekniska analysen var bättre på att förutspå utvecklingen på 
emerging markets42 än mer utvecklade marknader som till exempel den amerikanska. Detta 
leder till att Akitoshi stärkte Brock´s slutsats att den tekniska analysen har en förutsägande 
kraft.     
 

3.5 Analysmodeller 

Vid köp av en aktie uppkommer två frågor, vilken aktie ska jag köpa och när skall jag köpa 
den? För att lyckas med köpet bör investeraren i fråga först göra en analys av aktien. Den 
mest kände aktieanalyserna är den fundamentala- och den tekniska analysen. 
 

3.5.1 Teknisk analys 

Vid analys och tolkning av ett aktiediagram görs en teknisk analys.43 Charles H Dow var en 
betydelsefull person gällande teknisk aktie- och börsanalys. I början av 1900-talet 
publicerades ett antal artiklar i hans tidning Wall Street Journal. Artiklarna anses vara 
grunden till det som idag kallas Dow Theory, vilken anses ligga bakom all teknisk analys.44 
Teknisk analys handlar om att med matematiska verktyg bedöma styrkan hos en aktie med 
hjälp av den historiska kursutvecklingen, helt utan att bry sig om själva företaget. De 
analytiker som använder sig av teknisk analys anser att marknaden bryr sig mer om de 
psykologiska än av de fundamentala faktorerna. Det viktiga är nu att se de mönster som finns 
på marknaden, och sen dra nytta av dem. Trender är även det en viktig punkt som bör ses 
över, bland annat har det visat sig genom årens gång att januari är en väldigt bra månad för 
aktiesparare.45 
 
Dow´s efterträdare på Wall Street Journal var William Hamilton, sammanfattade Dow´s 
teorier i boken ”The Stock Marker Barometer” och skrev tillsammans med Robert Pheas ”The 
Down Theory”. Dessa var de första böckerna som presenterade teknisk analys som en 
enhetlig teori. Under 1930-talet fortsatte teknisk analys att utvecklas och två huvudspår 
utvecklades. Det ena spåret såg grafer som ett visuellt uttryck för de historiska tillgång- och 
efterfrågekurvorna. Det andra spåret försökte utveckla en enhetlig teori som kunde förklara 
samtliga kursförändringar på aktiemarknaden. 1948 publicerades ”Technical Analysis of 
Stock trends”, skriven av Robert Edwards och John Magee, som populariserade teknisk 
analys och fick ett stort genomslag utanför den relativt lilla krets som utvecklade teknisk 
analys.   
 
På grund av den icke-akademiska naturen av teknisk analys är det svårt att finna ett 
standardverk som går att använda för att utvärdera de analysmodeller som används. På 
Internet finns det ett enormt utbud av nätbaserade bokhandlare som lovar en unik insikt i 
teknisk analys och som i sig skapar enorma inkomster. Författaren Alexander Edlers har 
skrivit två intressanta böcker inom detta område. Böckerna heter ”Trading for a Living” och 
                                                   
42 En något oklar term som anger länder/regioner som inte har en väl fungerande kapitalmarknad. 
43 Malkiel, B G., s.119 
44 Jonnerhag, M, 1984, Teknisk Börs- och aktieanalys, INSIKT AB, Stockholm, s 27 
45 Hansson, S., Aktier, optioner, obligationer. s. 52 
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”Come Into My Tradingrrom”, den sistnämnda utnämndes av den ansedda finanstidningen 
Barron´s som den bästa investmentboken 2003. Hans böcker är baserade på de första 
artiklarna inom ämnet samt de olika utvecklingar som skett under den tid som teknisk analys 
har använts. 
 
Fördelar med teknisk analys: 

Det positiva med teknisk analys är att den kan följa trender som inte är direkt 
företagsekonomiskt motiverade och att inget behov av att inskaffa kunskap om just den 
bransch eller det företag investeraren är intresserad av att handla i. Investerare har genom åren 
alltid försökt att bevisa att finansmarkanden inte är slumpmässig, de påstår att vinster, intäkter 
och kostnader är egenskaper som styr aktiernas värde. Fördelen med teknisk analys är att den 
avspeglar vad som skett på aktiemarknaden, vilka som har köpt eller sålt. Allt framgår i 
analysen, inget förblir dolt. En annan fördel med den tekniska analysen är att den går relativt 
snabbt att genomföra, jämfört med den fundamentala analysen.46 
 
Nackdelen med teknisk analys:  

Att enbart förlita sig på teknisk analys innebär dock en risk då annan information som kan ha 
betydelse för kursutvecklingen av en aktie förbises.47 
 
Att ta del av den tekniska analysen är med andra ord värdelöst på en effektiv marknad. Dessa 
historiska kursrörelser är redan medräknade i aktiepriserna. Det mesta tyder på att vi befinner 
oss i en perfekt marknad i dagens samhälle. 
 

3.5.2. Fundamental analys 

Fundamental analys inriktar sig mot att bedöma värdering av ett företag eller aktier med hjälp 
av information från företagets ekonomiska position. Denna information kan exempelvis vara 
vinst och vinstutsikter, utdelning och bedömning av framtida utdelning samt företagets 
marknadssituation.48  
 
Fördelen med fundamental analys: 

Vid eventuella värderingar kan information från olika historiska fakta användas till 
bedömning, oavsett om företaget är onoterad eller noterad, vilket är en fördel gentemot 
tekniks analys som inte kan basera sig onoterade företag. Informationer till bedömning kan 
exempelvis tillhandahållas från årsredovisningar och delårsrapporter.49 

 

Nackdelen med fundamental analys: 

Den fundamentala analysen är mycket tidskrävande gentemot vad som ges tillbaka då endast 
en bråkdel av analysens information är användbar för företaget. Själva analysen grundar sig 
på källor som redan är tillgängliga.50 
 
 
 
 
 

                                                   
46 Ibid s. 122  
47 Ibid s. 66 
48 Hansson, S, Aktier, optioner, obligationer. s. 52 
49 Nilsson, H., Isaksson, A., & Martikainen, T., Företagsvärdering: med fundamental analys, s. 20 
50 Hansson, S, Aktier, optioner, obligationer: en introduktion, s. 219 
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Enligt Nilsson, H., Isaksson, A., & Martikainen, T kan fundamental analys delas in i fyra 
områden:  
 
  Strategisk analys 
 
  Redovisningsanalys   Prognoser  Värdering 
    (Proformas) 
  Finansiell analys  
 
Figur 1.1 Nilsson, H., Isaksson, A. Företagsvärdering: med fundamental analys, s. 21 
 
Strategisk analys: 

Innebörden för strategisk analys är att söka efter vilka utgångspunkter som har möjlighet att 
påverka vinsten i företaget, det vill säga företagets riskfaktorer och de vinstfaktorer som har 
koppling till företagets verksamhet. Här kan analytikerna senare utvärdera om de vill behålla 
företaget nuvarande strategi, samt upprätta analyser inför kommande framtida tillväxt i 
företaget.51 
 
Redovisningsanalys: 

Syftet med redovisningsanalysen är att få inblick i hur företagets redovisning beskriver dess 
underliggande verksamhet. För att avspegla företagets analys från exempelvis 
årsredovisningen, avger analysen en bild av det ekonomiska tillståndet i företaget. 
Företagsledningen har sedan möjligheten att utvärdera olika valmöjligheter och tillämpa den 
mest anpassade redovisningsmetoden och skattningar.  En stor tyngdpunkt på 
redovisningsanalysen ligger på att granska balansräkning och resultaträkning. Olika nyckeltal 
kan senare beräknas från redovisningsanalysen såsom bedömning för olika trender och 
framtida utvecklingar i företaget.52 
 
Finansiell analys: 

Finansiell analys används för att mäta företagets historiska utveckling. Analysen ger även en 
bedömning om företaget ska kvarhålla eller utveckla dess ekonomiska situation. I finansiell 
analys ingår beräkningar från olika nyckeltal, dessa nyckeltal kan exempelvis vara 
nyckeltalsanalys och kassaflödesanalys som den senare inriktar sig på att bedöma företagets 
finansiella flexibilitet och likviditet. Nyckeltalsanalys bygger upp en bild av företaget hur 
bland annat företagets finansiella situation och lönsamhet ligger till.53 
 
Prognoser/proformas: 

Här samlas information från det tre första moment som en förberedning, den är även på början 
av inledningen till den slutgiltiga värderingen.54 
 
Värdering: 

Vid det fjärde momentet resulterar en faktisk värdering av företaget. Det finns två modeller 
som används främst vid värdering, substansvärdering och avkastningsvärdering.  
 
Balansräkningen används som utgångspunkt vid substansvärdering. Syftet med 
substansvärdering är att beräkna värdet för det kapital som är investerat i företaget som är det 

                                                   
51 Ibid, s. 21 
52 Ibid, s. 22 
53 Nilsson, H., Isaksson, A., & Martikainen, T., Företagsvärdering: med fundamental analys, s. 23 
54 Ibid., s. 23 
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egna kapitalet. Substansvärdet kan sammanfattningsvis vara summan av tillgångar minus 
skulderna.55  
 
Själva avkastningsvärdet är detsamma som nuvärdet av företagets årliga förväntade 
avkastningar. Denna metod tar hänsyn till beräkning av avkastningsvärdet efter den 
förväntade framtida utvecklingen hos företaget och beräknas genom nuvärdesberäkning.56  
 
Oavsett vilken modell som kommer att användas kommer det slutgiltiga resultaten basera sig 
främst från den strategiska analysen, den redovisningsanalysen och den finansiella analysen.57 
 

3.5.3 Teknisk analys vs Fundamental analys 

Det finns helt klart konflikter angående den tekniska analysen som en accepterad teori och de 
som menar att den effektiva marknadshypotesen är den korrekta lösningen. De två olika 
riktningarna har en skiftande åsikt om hur en aktie prissätts. Här kan tas upp två jämförelser 
om hur en bil färdas. De som är emot den tekniska analysen och anser att dess 
prissättningsteori, som betyder att med hjälp av att studera historiska kurser få fram framtida 
kursutvecklingar, är totalt ologisk. Kan beskrivas på följande sätt: ”Som att köra bil genom att 
enbart titta i backspegeln”58   
 
Däremot påpekar sympatisörerna av den tekniska analysen på att den historiska 
kursutvecklingen är relevant. De hävdar tillexempel att det inte går att köra en bil i 100 km i 
timmen för att därefter tvärvända i rak motsatt riktning. Först måste en inbromsning göras, 
vilket bryter trenden och sedan går det att byta riktning. Somliga påstår att den tekniska 
analysen möjligen fungerar som en självuppfyllande teori. Om tillräckligt många tillämpar 
den tekniska analysen kommer alla dessa investerare att agera på ett liknande sätt. Om alla 
anar att kursen kommer gå upp leder detta till att investerarna köper vilket leder till att 
aktiekursen stiger.     
 
Den effektiva marknadshypotesen säger att priset på en aktie bestäms av aktörernas 
förväntningar och att all tillgänglig information redan finns inbakade i kurserna, vilket leder 
till att all analys är onödig. De som förespråkar den effektiva markandshypotesen anser att det 
inte finns någon som helst chans att lyckas med en överavkastning eftersom alla kursrörelser 
är slumpmässiga.59 Givetvis hävdar anhängarna av den tekniska analysen detsamma, men 
tvärtom. Det vill säga att all tillgänglig information och dessa förväntningar redan är 
medräknade i kurserna så det enda som kan påverkar kurserna är just det tekniska, d et vill 
säga de psykologiska faktorerna, eftersom den tillgängliga informationen redan är inbakade i 
ögonblicket de uppstår. 
 

3.6 Vad är slump? 

Denna fråga är inte lätt att besvara, för det verkar inte finnas något enkelt och bra svar. Många 
människor skulle kalla denna frågeställning för en del av de ”eviga frågorna” som finns på vår 
jord. I denna uppsats har följande förklaring använts för att finna en definition av begreppet.  
 

                                                   
55 Hult, M., Värdering av företag, s. 100 
56 Nilsson, Å & Öhlin, L. Företagsvärdering, teori med praktikfall, s. 7 
57 Nilsson, H., Isaksson, A., & Martikainen, T., Företagsvärdering: med fundamental analys, s. 25 
58 Bernhardsson, Jonas. Tradingsguiden en handbok om spelet på finansmarknaden, s. 194 
59 Ross. s. 46 
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Det sägs att en grupp matematiker samlades för väldigt många år sedan för att tillsammans 
räkna ut det bästa slumptalet. Efter dagar av beräkningar och diskussioner så kom de fram till 
att slumptalet inte kunde vara större än 17, men inte heller mindre än 17, och detta resulterade 
i att slumptalet som de sökte var just 17. Det svåra begreppet slump används som ersättning 
för ordet orsak, och i synnerhet när orsaken är okänd.60     
 
Författaren Robert C Sproul säger att när den okända orsaken har kallats slumpen så länge, 
börjar människor glömma att ordet är ett substitut. Antagandet att slumpen är lika med en 
okänd orsak har för många kommit att betyda att slumpen är lika med orsaken.  
En av de som använt Slump = Orsak resonemanget är Nobelpristagaren Jacques L Monod. 
Den rena slumpen, ingenting annat än slumpen, den absoluta men blinda friheten vid själva 
grunden för evolutionens underbara byggnad. Det är den enda tänkbara hypotesen. Slumpen 
presenteras ofta som det medel varigenom livet uppkom på jorden. Enligt vissa ordböcker är 
slump det som bestämmer händelser som är oförklarliga. Den som säger att livet kom till 
genom en slump säger med andra ord att livet kom till genom en orsakande kraft som inte är 
känd.61 
 
Världens samhällshistoria tycks vara fylld av en massa slumpmoment, många menar till 
exempel att Första världskriget började på grund av ren slump. En händelse är en viss mängd 
av möjliga utfall. Tänk att du vinner på ett tärningsspel om du slår en tvåa eller trea, denna 
mängd av två olika utfall utgör då en specifik händelse: vinst. Sannolikheten för en händelse 
är antalet utfall för händelsen dividerat med det totala antalet utfall, i detta fall delas två med 
sex, som blir cirka 33 procent. Detta är den klassiska definitionen av sannolikhet, det vill 
säga. att varje tänkbart utfall har samma sannolikhet. Men frågan är om det verkligen är så, är 
det större chans att det blir en fyra än en trea när en tärning kastas? Slumpen kan även ha 
betydelse i situationer där viss, men inte fullständig kunskap finns. Det går att veta att 
Linköping brukar vinna över Brynäs. Det är alltså skillnad mellan slump och likformig slump, 
där allt är lika möjligt.62     
 
Den ryske matematikern Andrej Kolmogorov gav sannolikhetsläran ett nytt ansikte, hans syn 
på sannolikhet blev sedan grundläggande. Den kan beskrivas i tre steg. För det första måste 
alla utfall som är förenliga med dina kunskaper om det fenomen som ska studeras anges. Efter 
det ska de händelser som ska tillskriva olika sannolikheter definieras. Till sist ska en 
uppskattning av sannolikheterna göras för de olika händelserna.     
En sådan trippel av ett tänkbart utfall, två olika händelser och tre sannolikheter för dessa 
kallas ett sannolikhetsfält. Kolmogorov’s idéer har blivit kritiserade, främst av den italienske 
matematikern Bruno de Finetti. Han säger att dessa tankesätt bygger på matematisk komfort. 
För i verkligheten kan man inte kasta oändligt många tärningar och Finetti säger även att 
valen av sannolikheterna alltid byggs på din personliga värdering, det kommer därmed att 
skilja sig från gång till gång. Den ryske matematikerns arbete från 1960-talet har fått stor 
uppståndelse, men samtidigt har de avgörande genombrotten ändå uteblivit. Det har inte 
kunnat byggas någon ny matematiskt teori på Kolmogorov’s nya slumpbegrepp.63      
 

                                                   
60 Cederquist, J. Slumpen är ingen tillfällighet. s 128 
61 Ibid s. 155 ff 
62 Jager, P (3/2001), Den osannolika slumpen s 34 ff 
63 Ibid s. 48 ff 
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3.7 Tidigare forskning i detta ämne 

Det har tidigare studerats en hel del i likheterna mellan spelmarknaden och aktiemarknaden. 
De tre kanske mest kända undersökningarna är gjorda av Pope och Peel (1989), Kuypers 
(2000) och Cain (2001). Den elementära frågeställningen i samtliga fall har varit att påvisa 
hur effektiv handeln är på den kraftigt växande spelmarknaden. Metoden för 
undersökningarna i dessa studier är att se hur väl sannolikheterna för de odds som fastställs av 
spelbolagen avspeglar de faktiska utfallen. Frågan är om det finns någon systematik i 
eventuella felaktigheter i oddssättningen som innebär att det samtidigt görs avsteg från 
teorierna kring marknadseffektivitet då detta ger upphov till vinstgivande spelstrategier. Dessa 
undersökningar visar att det klart och tydligt finns felaktigheter i oddssättningen. Det mest 
chockerande resultatet är att oddsen för storfavoriter är för höga relativt det faktiska utfallet 
vilket har skapat ett uttryck vid namn favorite-longshot bias. Pope och Peel kunde även bevisa 
att det fanns stora missräkningar vad gäller oddsen vid oavgjort. Dessa odds var högre än vad 
som motsvarades av de faktiska utfallen vilken skulle kunna ge upphov till handelsmönster 
med överavkastning.             
 
I många undersökningar som har gjort blir resultatet att den tekniska analysen är totalt 
värdelös. Den mest omtalade studien är troligen ”The Kendall Report” från 1953 som den 
engelska statistikern Maurice Kendall presenterade angående aktieprisernas rörelser. Kenall 
räknande med att hitta ett mönster i kursflukuationer, men till sin förundran fann han det 
motsatta. Priserna på aktierna verkade röra sig likt en ”random walk”, det vill säga att 
prisförändringarna var oberoende av varandra vilket leder till att det är omöjligt att spå hur 
framtiden ska se ut för dessa aktier.64    
 
Författarna Brealy och Meyers gjorde år 2000 en egen undersökning, som gick ut på att 
studera Microsofts förändringar i aktiepriset. De kom fram till att priserna rör sig oberoende 
av varandra. Med andra ord kan prisförändringarna idag inte förklara prisförändringarna 
imorgon.  
 
Som vi tidigare nämnt i avsnittet Random Walk har många undersökningar byggts på den 
teknik som Brock’s använde sig av. 1996 så gjorde Hudson, R en studie som sammanfattade 
den engelska aktiemarknaden. Hudson kom fram till att det går att lyckas med att få 
överavkastning genom att använda sig av den tekniska analysen, men även här så försvann 
denna vinst på grund av transaktionskostnader och courtage som uppstod.65     
 
Författarna Sercu och Uppal gör tydligt i boken ”International Financial Markets and the 

Firm” från 1995 att den tekniska analysen mycket väl fungerar och de har även an rad olika 
referenser som med sina undersökningar förstärker deras åsikter. De medger EMH inte 
behöver uteslutas, bara för att den tekniska analysen fungerar. Som de flesta andra så inser de 
att transaktionskostnaderna ”äter upp” vinsterna som uppkommer.66   
 
En resumé av tidigare genomförd forskning visar ganska snabbt att det finns två olika spår att 
välja. Många av de studier som nämnt ovan har faktiskt lyckats med att nå en överavkastning, 
men att denna försvinner då transaktionskostnader och courtage tas med i beräkningen.   
Med andra ord verkar teknisk analys fungera i verkligheten, men överavkastningen är oftast 
så marginell att den försvinner på grund av alla kostnader. Den andra viktiga punkten i detta 
                                                   
64 Brealy Richard A, Meyers Stewart C, s. 78 
65 Hudson R, Dempsey M, Keasey K, s. 89 
66 Sercu Piet, Uppal Raman, s. 181 
 



 - 26 - 

sammanhang är att EMH fungerar ihop med den tekniska analysen. Hur kan då dessa två 
karaktärsdrag fungera tillsammans? Jo, genom att EMH sker med en viss fördröjning. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi börja med att ta upp det fakta som lägger grunden för analysen och därefter ges en förklaring på 
hur vi gått tillväga för att genomföra analysen. Vidare så visar vi upp de resultat vi fått fram. 

 

4.1 Genomförandet av Empirin  

Här nedan visar vi en förenkling av hur undersökningen gick till: 
 

Match Odds Vann Favoriten?  Slumpen  
Djurgården – Brynäs 2,10 – 4,95 – 2,60 Ja     2, dvs. inte vinst 
 
Datum  Aktieanalytiker   Aktie utfall 
2005-11-14 Ericsson B                      +0,10                   
   
Datum  Aktie med hjälp av slumpen  Aktie utfall 
2005-11-14  Nokia A           -0,55 
 
Nu ska dessa fyra faktorer genomföras. Favoriten vann, medan slumpen gav ett negativt 
resultat. Aktiens utfall var positivt när en aktieanalytiker kommenterade. När slumpen 
bestämde ett aktieköp, som i detta fall blev Nokia A, visade det sig att detta utfall var 
negativt. Med andra ord visar detta att slumpen har en avgörande betydelse vid spel och 
kortsiktiga placeringar. I detta fall visar det sig att slumpen betydelse har en negativ påverkan. 
Något som vi hävdar är fel, det vill säga slumpen har en väldigt stor betydelse ur ett positivt 
hänseende.  
   
När slumpen angående oddsen skulle tas fram bestämdes den med hjälp av en tärning där 
utslag 1 och 4 står för hemmavinst, 2 och 5 står för oavgjort samt 3 och 6 innebär bortavinst 
vid tärningskast av matcherna.  
 
Vid slumpens inverkan på aktierna skedde urvalet genom pilkastning på tidningen Dagens 
Nyheter. Urvalet skedde utomhus. Efter ett antal misslyckade kast hade ett slumpmässigt 
resultat samlats in 
 

4.2 Analys I 

I denna första analys har syftet varit att undersöka om favoriterna vunnit eller ej. Favoriten 
har tagits fram genom att titta på vilket av oddsutfallen som är lägst. Inget av oddsen har i 
studien varit exakt jämlika, så det finns klart och tydligt en favorit vid varje tillfälle. Som 
visas i exemplet ovan är Djurgården favoriter enligt Expekt.com. Djurgården vann, vilket 
leder till att spel på favoriten ger en positiv avkastning. 
 
Resultat som kom fram här var glasklart, spela inte på favoriterna. Det ger ingen positiv 
avkastning på lång sikt. Favoriten vann vid 154 tillfällen av 300, vilket kan ses som 
anmärkningsvärt. Denna siffra borde ha varit mycket högre. Den enkla förklaringen till dessa 
häpnadsväckande siffror måste vara att oddssättaren har övervärderat favoriterna under denna 
aktuella tidsperiod. Dock torde även detta betyda att marknaden agerat på samma sätt. Skulle 
marknaden börja lägga sina spel på ”icke favoriten” agerar ju oddsättaren genom att höja 
oddsen på favoriten så att spelen fördelas på det sätt som han/hon vill att det ska göras. Med 
tanke på detta borde siffrorna för spelbolaget se väldigt bra ut ur en ekonomisk synvinkel. 
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Eftersom detta leder till att spelarna har spelat på favoriterna, som inte vunnit, som i sig 
betyder att spelbolaget visat upp ett positivt resultat. Spelbolagen vill få spelarna att spela på 
favoriterna, och gärna till så lågt odds som möjligt. Om nu favoriterna vinner blir förlusten 
inte alls stor, som en nål i en höstack. Skulle mot förmodan ”icke favoriten” vinna ger detta 
spelbolaget en stor vinst.    
 
Hade man valt att spela för 100 SEK på alla de matcher som fanns med i undersökningen 
hade det gett ett minus på 2 615 SEK, att spela på favoriterna är med andra ord som att slänga 
pengarna i sjön. Detta resulterade i en negativ avkastning på 8,71 procent. Nu kan det vara så 
att tidsperioden som använts var en tid då favoriterna inte vann. Vad det kan bero på har inte 
undersökts. En förklaring som nämnts tidigare tros vara att oddssättarna haft fel värderingar 
om lagens kapacitet under säsongens gång. Med tanke på detta borde valen göras tvärtom, det 
vill säga inte spela på favoriten. Skulle spel ha skett på X alternativet hade vinst skett vid 66 
tillfällen av 300. Detta hade gett en vinst på 2 925 kr vid spel om 100 kr på varje match. Med 
dessa siffror är det bara att sätta in pengar på Expekt.com och börja spela på det oavgjorda 
resultatet innan de släppt ner pucken vid nästa års seriestart. Dock är osäkerhet hög om detta 
fenomen kommer ge en positiv avkastning även nästa säsong. Oddssättarna torde ha med 
detta i beräkningen när de sätter oddsen till nästa säsong. Dessa resultat ger en klart och 
tydligt bild av att oddssättarna varit ute och cyklat beträffande oddsen på de oavgjorda 
matcherna. Genom att spela enbart oavgjort kan en investerare visa upp en positiv avkastning 
på 9,75 procent.  
 
En annan strategi hade varit att enbart satsa på det alternativet med högst odds. Denna variant 
hade gett en vinst på 1650 kr. Att ”högoddsarna” gick in inträffade vid 63 tillfällen av 300. 
Genom att spela på dessa ”högriskmatcher” så hade en positiv avkastning på 5,55 procent 
uppnåtts. Dessa siffror visar tydligt att det inte är ett vinstgivande koncept att spela på 
favoriterna.      
 
Istället för att lägga pengarna på favoriten bör de satsas på alternativ med högst odds eller på 
oavgjorda alternativet. Självklart finns det ett helt annat alternativ, att avstå från att spela helt 
och hållet. Men denna uppsats bygger på att något av alternativen ska användas för att få en 
rättvis bild.      
 
Resultaten i detta avsnitt stärker synen på den effektiva marknadshypotesen. Allt information 
finns redan inbakat i oddsen. Den stora massan av spelarna väljer att lägga sina spel på 
favoriterna, vilket inte är lönsamt i längden. Men för spelbolagen är det tvärtom, de tjänar på 
att spelarna väljer att spela på detta sätt. Skulle det vara så att den stora massan av spelarna 
byter sida, d.v.s. väljer att spela på ”icke favoriten” så är det bara för spelbolagen at korrigera 
om sina odds. Kommer det t.ex. ny information om ett lag, som säger att lagets tre bästa 
spelare är sjuka, så ändras oddsen på en gång, och de få som hinner med att spela på de 
tidigare oddsen är så få att de går att räkna med hjälp av två händer.      
 

4.2.1 Analys II   

I denna andra analys har vi valt att ta en närmare titt på om slumpen har en inverkan på 
favoriten. Som nämnts tidigare har slumpen avgjorts med hjälp av en tärning. Med tärningens 
hjälp har vi fått fram tre olika utfall, det vill säga 1:a, X eller 2:a och sedan har vi undersökt 
om slumpen har ett samband med favoriten. I exemplet ovan vann Djurgården, medan 
tärningen visade att Brynäs skulle vinna. I detta fall fick vi därmed en negativ avkastning med 
hjälp av slumpen. 
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Här har vi verkligen hittat ett vinstgivande koncept. Hade en investerare valt att satsa 100 
SEK på varje match som finns med i undersökningen hade det resulterat i en vinst på 2 435 
SEK. Med hjälp av dessa siffror framkommer det hur svårt och nästan omöjligt det är att spela 
på idrott med hjälp av kunskap och visa upp ett plus på sitt konto. Då är det bättre att ta hjälp 
av en billig tärning och hoppas på det bästa. Det som framkommer är att så fort ett tecken fås 
in med hjälp av slumpen kan oddset vara oerhört högt, vilket skapar en rejäl vinst och en 
säkerhet för framtida förluster. Avkastningen med hjälp av slumpen ger en positiv avkastning 
på 8 procent. Slumpen kommer alltså på andra plats angående vilket spelstrategi som ger så 
hög avkastning som möjligt, bara ”oavgjort”-strategin är bättre i dagens läge. De åtta 
procenten i avkastning kan tolkas på olika sätt, vissa kan tyckas det låter som en imponerade 
siffra, medans vissa tycker att åtta procents avkastning kan uppnås genom billigare och 
säkrare sätt. Skulle det som i undersökningen gjorts spelats för 100 SEK per match så är 2 435 
SEK i vinst inte speciellt bra avkastning. Tänk på all tid som behöver läggas ner på att lägga 
ett spel, varje dag, det tar några minuter. Hade däremot spel skett med 1 000 kr per spel hade 
vinstsumman varit 24 350 SEK. Men alla har inte tillgång till att lägga ut så mycket kontanter. 
Då lägger antagligen folk i allmänhet pengar på något annat investeringsprojekt som de är 
relativt säkra på ger en hygglig avkastning och inte alls innehar samma risk som detta 
investeringssätt innebär.      
 
Vill någon ha med en riskfaktor angående sitt sparade kapital kan detta spelsätt vara ett 
mycket bra alternativ. Dock tycker vi att dessa siffror låter för bra för att vara sant, för så här 
lätt borde det inte gå att kamma hem vinst på vinst. Det hade varit väldigt intressant att 
analysera en annan tidsperiod och fåt en inblick i hur det hade sett ut då. Troligen hade detta 
resultat visat sig vara +-0 eller gett en negativ avkastning. Varför det blev en positiv 
avkastning under tidsperioden som vi undersökte är svårt att svara på konkret. Vi kommer 
fram till att oddssättarna låg fel i sina värderingar under säsongen. De borde helt enkelt ökad 
oddsen på favoriterna och sänkt oddsen på ”högoddsarna”. Då hade marknaden jämnat ut sig 
mer, och denna positiva avkastning hade inte kunnat uppstå. 
 
Inom den finansiella världen är det vanligt att skilja på tre typer av riskpreferenser. Namnen 
på dessa tre är riskneutral, riskavert och riskälskare. Den riskneutrale individen värderar 
spelet till dess förväntade avkastning. Vi använder oss av ett exempel som innebär att ett spel 
antas ha en förväntad avkastning på 20 kronor. Då är alltså den riskneutrale individen villig 
att betala upp till 20 kronor för att vara med och spela.  
 
Den riskaverta individen värderar spelet lägre än dess förväntade avkastning eftersom spelet 
är förenat med risk. Den förväntade avkastningen på 20 kronor är inte säker och således 
värderar den riskaverta individen spelet lägre än dess förväntade avkastning. Vi kan inte ta för 
givet att den riskaverta individen skulle vilja vara med och spela. Detta beroende på hur stark 
aversion mot risk han/hon har. Han/hon skulle dock under alla faktorer betala mindre än 20 
kronor för att vara med och spela. Den riskälskande individen skulle vilja vara med och spela 
och han/hon värderar spelet till mer än dess förväntande avkastning innebärande att han/hon 
skulle vara villig att betala mer än 20 kronor för att få vara med. Så sammanfattningsvis kan 
man påpeka att inte alla människor kan tänka sig att lägga ner pengar på spel. Det beror helt 
enkelt på vilken riskpreferens man har inom sig.  
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En annan fråga man kan ställa sig är om spel har ett positivt NPV-projekt sett ur spelarens 
perspektiv. Och huvudprincipen vid projektvärdering är följande: 

• Investeringar i projekt med NPV > 0 är lönsamma.   
 
Målet vid varje investeringsbeslut är att hitta projekt som är värda mer än vad de kostar. 
En bra beslutsteknik bör ta ställning till: 

• De kassaströmmar projektet ger upphov till 
• Tiden 
• Risk 

 
Under denna analysdel har vi ju som sagt hittat ett vinnande spelkoncept, vilket gör att detta 
sätt att spela har ett positivt NPV-projekt. Men det finns ju vissa spelformer som inte visar ett 
positivt NPV-projekt. Och då kan man ställa sig frågan varför vissa spelare fortsätter att spela 
när de vet att det inte ger en positiv avkastning. Svaret på denna fråga är enligt våran mening 
att folk i allmänhet är ute efter lite spänning, oftast handlar spel om inte så stora summor. Och 
då kan man ta lite förluster här och där bara för att få ha lite skoj, med andra ord ser folk detta 
som ett nöje som kostar lite. Och nöjen brukar kosta, men detta är ett nöje som även kan 
resultera i en vinst, vilket gör att även fenomenet spänning kommer in i bilden.  
 
Med hjälp av slumpen så fann vi ett vinstgivande koncept, vilket betyder att Random Walk 
även fungerar i verkligheten, och inte bara inom den teoretiska världen.  
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4.2.2 Analys III 

I detta fall jämförs analytikernas tips med det verkliga utfallet. Vi har granskat hur aktierna på 
Stockholmsbörsen har utvecklats under den bestämda perioden för aktierekommendationen. I 
exemplet ovan var rekommendationen att köpa Ericsson B aktien, om denna rekommendation 
följts hade det inneburit en positiv avkastning.  
 
Totalt så har 170 aktier undersökts under denna studie. 73 av aktierna visade sig ge en vinst. 
33 av dem visade sig vara neutrala, det vill säga de visade sig varken ge en vinst eller förlust. 
Enligt vår mening borde de då ses som en förlustaffär då det alltid uppstår 
transaktionskostnader vid aktieaffärer. 64 stycken av aktierna visade sig ge en negativ 
avkastning. Detta leder till att 97 stycken av aktierna var negativa aktieaffärer.  
 
Vid en närmare titt på denna del av undersökning inses att det hade gett ett positivt resultat, 
det vill säga 62,63 enheter. Vilket leder till en positiv avkastning på 0,42 procent. Visst har en 
vinst gjorts, men den är försvinnande liten, med allt jobb och slit det innebär att köpa 
aktierekommendationer, sedan köpa själva aktien för att till sist sälja den. Dessa aktieaffärer 
är därför stora minusaffärer i längden. Med andra ord är detta inte ett bra sätt att satsa sitt 
sparande kapital på. Då är det bättre att satsa sitt sparkapital på till exempel obligationer. Vi 
måste erkänna att dessa siffror förvånade då vi räknat med betydligt högre avkastning. Det 
som gör dessa siffror ännu sämre är att undersökningen gjordes under en period då i stort sätt 
alla aktier steg för varje dag som gick, då borde dessa professionella analytiker visa upp ett 
bättre resultat enligt vår mening. En fråga vi ställt oss i denna fas av uppsatsen är hur det 
skulle ha sett ut om aktierekommendationer endast gällt en aktie, istället för en till sju stycken 
som var fallet här. Självklart vill de att alla aktier de ger ut som rekommendationer ska 
uppvisa ett positivt resultat, men att ge ut sju rekommendationer verkar vara en gardering från 
deras sida. Går några av aktierna dåligt just den dagen täcker de andra förhoppningsvis upp 
denna förlust och de kan i alla fall visa upp ett nollresultat istället för ett minus i protokollet. 
Frågan är därmed hur dessa siffror sett ut om enbart satsning gjorts på den aktie som 
förmodades ge bäst avkastning.     
 
Efter att ha gjort denna analys framkommer det att aktieanalytikerna valde att satsa på fel 
aktier. Frågan att ställa sig är om teknisk- och fundamentalanalys är ett bra redskap att 
använda sig av. Nej är svaret, vilket är tydligt i detta fall. Detta säger inte att dessa två 
analysmetoder ska förkastas. De kan vara bra att ha med i beräkningarna, men att enbart 
bygga aktieköp på dessa har här visats sig vara negativt.  
 
Det vi kommit fram till under detta avsnitt är alltså att den effektiva marknadshypotesen 
fungerar i dagens samhälle. Den svaga och semi-starka marknadseffektiviteten är alltså i 
funktion. All historisk information och publik information är inbakade i dagens aktiepriser. 
Priserna följer den så kallade Random Walk, dvs, det går inte att förutsäga aktiepriserna.  
Detta innebär som vi nämnt tidigare att priserna rör sig helt slumpmässigt utan något mönster. 
Vilket resulterar i att den bästa gissningen angående morgondagens pris är just dagens pris. 
Med andra ord kan inte den historiska informationen användas till att tjäna pengar. Inga 
mönster eller något liknande från till exempel den senaste månaden kan användas för att gissa 
morgondagen pris.  
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4.2.3 Analys IV 

I denna sista del har aktiens utfall med slumpens inverkan jämförts. Här så kastade vi som 
sagt pil på börssidan och fick fram att vi skulle köpa Nokia A aktien. Dock visade det sig att 
detta inte var ett vinstgivande köp, eftersom det hade ett negativt utfall.  
 
Även i denna del av studien använde vi oss av 170 stycken aktieaffärer. 87 av dem var 
positiva affärer. De resterande 83 var med andra ord mindre bra aktieaffärer, då både de 
neutrala och negativa anses som en dålig aktieaffär. Vi fick fram ett häpnadsväckande resultat 
från vår undersökning på just detta område. Med slumpen till hjälp, hade ett positivt resultat 
på 74,48 enheter åstadkommits. Vilket i sig skapar en positiv avkastning på 0,45 procent. Som 
tidigare nämnts gick Stockholmsbörsen mycket bra under denna period. Vilket inte speglar sig 
i dessa siffror, men frågan är hur det hade sett ut om denna undersökning gjorts när börsen var 
inne i en mörk period. Med hjälp av slumpen fås alltså ett bättre resultat än med hjälp av dyra 
aktierekommendationer. Men skillnaden är så pass liten så den knappt är värd att nämna. Det 
mest överraskande med denna del av undersökningen var inte siffrorna i sig, utan att slumpen 
kunde visa upp bättre siffror än aktierekommendationerna. Även här blev vi något 
fundersamma över att siffrorna i sig inte visade sig vara bättre än vad de var, då i stort sätt 
varje aktie gick bra under denna period. Detta kan bero på att just måndagar var väldigt svarta 
ur Stockholmsbörsens synvinkel jämfört med andra dagar i veckan under denna tidsperiod vi 
använde oss av. 
 
Det elementära i denna del av analysen är att slumpen är att föredra framför dyra 
aktierekommendationer. Det går troligen att få en bättre avkastning genom att köpa aktier som 
helt okunnig, jämfört med ett så kallat aktieproffs, som tror sig veta allt inom denna värld.  
 
Även under denna del av uppsatsen uppkommer det bevis som stärker den effektiva 
marknadshypotesen. Detta stärks på grund av att slumpen är bättre att ta hjälp av dyra 
aktierekommendationer då man ska köpa aktier. Med andra ord kliver Random Walk in i 
bilden även vid detta exempel. Dock ska man hela tiden ha i baktanke att det är kortfristiga 
investeringar det handlar om här.  
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5. Avslutande Diskussion 

Detta kapitel diskuterar vi vad vi kommit fram till i vår studie och tar upp slutsatser som vi gör genom att tolka det resultat vi 
fått fram. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning 

 

5.1  Slutsatser 

För oss är det påtagligt att det inte är någon vinstgivande verksamhet att ta del av 
aktieanalytikers rekommendationer. Med hjälp av slumpen kan aktieaffärer däremot vara en 
vinstgivande verksamhet, men då med antagandet att börsen går bra i största allmänhet, vilket 
den inte alltid gör.  
 
En elementär punkt i denna uppsats är att aktiemarknaden under 2005 har visat upp en väldigt 
stark uppgång, i stort sett har alla aktier har visat ett positivt resultat. Det resultat vi fått i vår 
studie visar att aktierekommendationer inte är att föredra framför slumpen. Som vi påpekat 
tidigare anser vi att de neutrala siffrorna är ett negativt utfall, eftersom det innebär kostnader i 
form av transaktionerna vid eventuellt köp. I detta fall var antalet neutrala aktieköp detsamma 
vid båda studierna. Vilket gör att dessa siffror inte har någon avgörande roll för studiens 
utfall.   
 
För att få tillgång till dessa aktierekommendationer krävs det i stort sett alltid en betalning i 
form av ersättning. Även detta skapar kostnader för en investerare som måste vara med i 
beräkningarna vid aktieaffärer. Likaså blir de neutrala aktieutfallen enbart en kostnad, och kan 
därmed räknas som en förlust. Vi har valt att inte gå in djupare på detta ämne, på grund 
tidsbrist, och kostnaden för att köpa aktierekommendationer skiljer sig markant.    
 
Med de resultat som framkommit i denna uppsats går det tydligt att säga att de lönar sig att 
inte spela på favoriterna. Att ta hjälp av slumpen är mycket bättre angående spel. Här kan 
vidare diskussion föras om favoriten är just det laget med lägst odds, och enlig vår mening är 
så fallet. För de som sitter inne med mest information är oddssättare. Men skulle en spelare få 
tag i insider information om ett lag så torde spelaren få en annan bild av en match och 
favoriten blir helt plötsligt en högoddsare. Men detta är enligt svensk lag olagligt.  
 
Uppsatsens syfte var att illustrera likheterna av slumpens betydelse vid kortsiktiga placeringar 
i aktier och spel på multibet. Det som beskrivits ovan är ett utmärkt exempel på att så är fallet. 
Vid spel visar det sig att det är bättre att ta hjälp av slumpen än att spela på favoriterna. 
Angående aktiemarknaden anser vi även där att slumpen har en avgörande roll. Det är minst 
lika bra att ta hjälp av slumpen som att kontakta ett fondbolag och få dyra 
aktierekommendationer av dem. 
 
En siffra som är väger tungt i detta fall är hur index har utvecklat sig under den tidsperiod 
som studien genomfördes. Från den 17 jan 2005 till den 14 nov 2005 ökande index 
(OMXSPI) på Stockholmsbörsen med 23.02 procent.67 I ett viktat index tilldelas alla ingående 
bolag olika vikter, oftast efter deras respektive marknadsvärde. En aktieportfölj som byggs 
upp på samma sätt som OMXSPI-indexet med start den 17 jan 2005 och som avslutats den 14 
nov 2005 borde ha haft en positiv avkastning runt den tidigare nämnda siffran. Med detta vill 
vi säga att det hade varit bättre att satsat sitt kapital i en aktieportfölj den 17 januari 2005 och 
låta pengarna växa fram till den 14 november 2005 och ta ut en vinst. Det brukar heta att 

                                                   
67 http://www.se.omxgroup.com/ 



 - 34 - 

pengarna inte ska vila utan arbeta, och detta är ett utmärkt exempel på detta. Tänk på all tid 
som hade behövt läggas ner för att ta hjälp av aktierekommendationer och samtidigt visa upp 
en positiv avkastning på 0,42 procent, det hade inte varit värt arbetet. 
 
Vi har genom vår undersökning kommit fram till att daytrading inte är något att föredra, 
varken med hjälp av slumpen eller med hjälp av ”framgångsrika” analytiker. När inte bättre 
siffror visas upp under den blomstrande börsperiod under studiens gång så torde de aldrig 
lyckas visa upp imponerande positiva siffror.     
 
Fasta odds nämndes i teoridelen, samt att spelbolagen använder sig av en vinstmarginal. 
Denna vinstmarginal gör det svårare för en spelare att vinna, det innebär att 10-15 procent av 
den egentliga vinsten försvinner. Anledningen till att använda just denna procentsats är att 
spelbolagen vill att de flesta ska förlora. Men inte hela tiden, för det resulterar i att folk slutar 
att spela, vilket vore en mardröm för spelbolagen. I dagens läge syns en liten ljuspunkt i detta 
ämne, på grund av att fler och fler spelbolag dyker upp på markanden måste spelbolagen 
sänka sina vinstmarginaler. För dessa marginaler är det absolut bästa konkurrensmedlet de 
kan använda sig av på denna marknad. Detta leder även till att fler och fler oseriösa spelbolag 
bildas för varje dag som går, vilket inte är bra, men det är ett problem som inte behandlas 
djupare i denna uppsats.       
 
Vi är väl medvetna om att det finns hundratals faktorer inom spel- respektive aktiemarknaden 
som sedan är avgörande för hur en aktie/spel kommer agera i framtiden. Vi har valt att i denna 
uppsats enbart fokusera på själva grunden inom detta område. Det går att gå djupare på 
psykologiska effekter och så vidare, men på grund av tidsbrist kan detta ämne tyvärr inte 
behandlas. 
 
Två andra viktiga komponenter som vi har med i uppsatsen är teknisk- respektive 
fundamental analys. Som beskrivits tidigare är detta ett väldigt diskuterat område. Vi har helt 
klart fått en klarare bild av vad dessa två enheter står för. Men frågan är om vi fått någon klar 
bild av vilken av dessa analyser som är bäst. Det kanske till och med är så att ingen av dessa 
två är något att ha.   
Fondkommissionären United Brokers som var vår referens i denna uppsats använde sig av 
både teknisk och fundamental analys när de fick fram sina köpvärda aktier. Denna 
information visar dock att dessa analyser inte har varit dem till någon stor hjälp, snarare 
tvärtom. Lösningen kan mycket väl vara att kasta pil på börssidorna och göra sina köp efter 
det. Vi som författat denna uppsats anser att slumpen har en elementär roll i detta 
sammanhang, men användandet av dessa två analysmodeller ska ej helt förbises, de kan vara 
bra att ha. Om till exempel företaget Ericsson går ut med ett pressmeddelande som säger att 
företaget ser väldigt mörkt på framtiden, skulle ingen springa till banken och köpa företagets 
aktier. Med hjälp av pilen kan ”oturen” innebära att den hamnar på Ericsson. Då kan det vara 
bra att veta något om hur marknaden ser ut och sen avgöra om köpet bör genomföras eller ej. 
Det går dock helt klart att säga att Random Walk finns med i bilden hela tiden, den har en 
betydelse i dessa sammanhang.      
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Om den effektiva marknadshypotesen är sann, varför inte låta slumpen avgöra? Vore det inte 
enkelt att kasta pil för att få fram val av investeringar? Svaret på denna fråga är ett glasklart 
nej, och detta på grund av dessa fyra anledningar:  

• Diversifiering (vi ska minimera risken vi utsätter oss för)  
• Risk-toleransen (olika för olika investerare)   
• Riskhantering  (har möjlighet att begränsa risker) 
• Skatter (i verkligheten kan vi skatteplanera)  

 
Som resultat av denna uppsats skulle rekommendationen på vad en vanlig familj i Sverige 
borde lägga sitt sparande kapital på i framtiden skulle svaret med all säkerhet bli att både 
avstå från spelvärlden och aktievärlden. De bör helt klart lägga dessa kontanter på något 
mindre riskfyllt, låt säga räntefonder eller obligationer. Men anta att det bara fanns dessa två 
former av sparmöjligheter. Då skulle vi rekommendera att satsa pengarna på aktiemarknaden. 
Dock med hjälp av egna beslut, och inte lägga ner en del av besparingarna på dyra 
aktieanalytiker som anses kunna så enormt mycket om marknaden. Trots allt visar det sig 
historiskt sett att aktiemarknaden visar en positiv avkastning på ett långsiktigt perspektiv. Om 
du köper en aktie kan du antingen gå till en bank eller med hjälp av Internets hjälp göra ett 
köp. Förhoppningsvis låter du sedan aktien öka och öka i värde tills du en dag framöver vill 
sälja den och få en vinst. Med andra ord rekommenderas inte att köpa aktier och sälja dem 
dagligen. Om du skulle välja att spela på ishockeymatcher måste du även där lägga dina vad 
dagligen, vilket tar enormt mycket tid. Tid i dagens läge är pengar, så även här finns en 
negativ komponent med att spela på ishockeymatcher. Människor har oftast inte speciellt 
mycket tid över i dagens samhälle. 
 
Det finns andra faktorer vi inte diskuterat speciellt mycket i denna uppsats, men som vi tycker 
är värda att nämna. Det är bland annat fenomenet risk. Vi måste medge att vid spel på 
ishockeymatcher så är risken väldigt stor att förlora hela sitt satsade kapital. Medans förlusten 
förhoppningsvis endast blir en bråkdel vid en aktieaffär som avslutas med minussiffror. 
 
Vi har med hjälp av denna uppsats sett likheterna mellan spel- och aktiemarknaden. Även om 
man inte kan jämföra dem till 100 procent så kan man helt klart se likheterna. På båda 
marknaderna är det Random Walk och den effektiva marknadshypotesen som reagerar. 
Uppsatsen visar att det är bättre att ta hjälp av slumpen än av de så kallade experterna, men 
detta grundar sig enbart på att det handlar om kortsiktiga placeringar. Dagens samhälle 
befinner sig alltså i den semi-starka marknadseffektiviteten, där både historisk- och offentliga 
information redan är inbakade i aktiepriserna, respektive oddsen på marknaden. 
 

5.2 Egna lärdomar 

Vi har verkligen lärt oss hur stor påverkan slumpen har på dessa marknader. Ordet 
sannolikhet är en viktig ingrediens inom detta område. Hur stor är sannolikheten att Sverige 
kommer slå England i fotbolls VM? Kanske Olof Mellberg blir utvisad efter två minuters spel 
på grund av en hands i straffområdet, vilket gör att England tar ledningen och Sverige endast 
har tio spelare kvar på plan. Då har sannolikheterna för en svensk poäng drastiskt minskat. 
Denna utgång var det nog inte många spelare som hade med i sina beräkningar när de räknade 
ut sina sannolikheter i de olika utfallen.   
 
Vi hittade en intressant sida på Internet: http://www.betonfinance.com/campaign/monkey/ 
Där finns det en tävling som går ut på att slå en apa beträffande aktieköp, som spelare måste 
man slå apan sju dagar i rad för att ta hem vinstpotten. Vi kontakta personalen på denna sida 
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och frågade hur många som vann mot apan. De ville inte ge ut statistik rörande detta spel, 
men sa att de hade en väldigt god avkastning. Detta är ytterliggare ett bevis på slumpens 
betydelse på denna marknad.  
 

5.3 Förslag till fortsatta studier 

Studien som vi har gjort är inte tillräckligt omfattande för att få fram ett objektivt resultat. 
Orsaken till detta är den tidsbegränsning under vilken studien kunde utföras. Andra exempel 
på att utvidga denna undersökning är att använda sig av flera spelbolag och flera 
aktieanalysföretag för att få ett bredare perspektiv. Studien borde även genomföras under flera 
antal år för att ge en mer rättvisande bild. Nu utfördes studien under en börsuppgång.  
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Bilaga 1 – Presentation av de inblandade företagen 

 
Expekt.com68 
”Expekt.com:s affärsidé är att vara det ledande sport-betting företaget på Internet, som erbjuder 
innovativa tjänster för en global marknad.”  
 
I London år 1999 grundades Expekt.com Limited av Christian Haupt och Conny Gesar. Dessa två 
personligheter hade tidigare jobbat inom ekonomi- och IT-sektorerna. Sidan fanns från början på 
engelska och svenska. Expekt.com blev snabbt den ledande online bookmakern i Skandinavien som 
erbjöd et gediget och konkurrenskraftigt alternativ till de statligt ägda monopolföretagen. Företagets 
verksamhet drivs enbart från huvudkontoret på Malta, under vår maltesiska licens, med undantag för 
butikerna i Österrike som drivs av det österrikiska dotterbolaget.       
 
Omsättning: 
2002 - 80 M€  
2003 - 330 M€ (en ökning med 312%) 
2004 - 1 370 M€ (en ökning med 315%) 
 
Antal kunder: 
2003 - 161.000  
2004 - 383.000 (en ökning med 138%) 
2005 - 500.000 (en ökning med 31%) 
 
United Brokers69 
”United Brokers är en privatägd fondkommissionär grundad 1986. Bolagets affärsområden är ränte- 
och aktiehandel samt börs-, företags- och markroanalys. Företaget står under 
Finansinspektionens tillsyn. Företagets försöker sätta en ära i att samma information når alla kunder 
samtidigt, oavsett storlek!”   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
68 http://www.expekt.com 2006-02-01 kl 17.35 
69 http://www.unitedbrokers.se 2006-02-02 kl 13.18 
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Bilaga 2 - Kortsiktiga aktierekommendationer från United Brokers AB 

 
17 Jan 2005               Öppnings kurs             Slut Kurs                Vinst/Förlust  
Haldex  120.5 120.5  0  
Enea Data  4.82 4.72  -0.1  
OEM International 118 119  +1.0  
Teligent  16.7 16.5  -0.2  
WM-Data  15.7 15.5  -0.2  
Ericsson B  21.40 21.20  -0.2  
Readsoft  14.8 14.8  0  
Inac  15.8 15.6  -0.2  
JC  81.75 81.00  -1.75  
24 jan 2005 
Getinge  83.7 84.0  +0.3  
Observer  34.3 34.5  +0.2  
Skribona  17.0 16.8  -0.2  
Biogaia  13.3 13.4  +0.1  
SEB  118 121  +3.0  
31 Jan 2005 
Telelogic  15.8 16.0  +0.2  
Orc Software  54.5 54.5  0  
Focal Point  10.25 10.05  -0.2  
Nokia  107 108  +1.0  
Getinge  91.00 90.00  -1.0  
Autoliv   327 332.5  +4.5  
Modul   0.95 0.91  -0.4  
7 feb 2005 
SKF   329 330  +1.0  
Hennes & Mauritz 238.50 237.50  -1.0  
Know IT  30.9 30.40  -0.1  
Atlas Copco  309.50 313  +3.50  
Sardus  108 109  +1.0  
Höganäs  186 187  +1.0  
14 feb 2005 
BTS Group   65 66.50  +1.50  
TietoEnator   238 239  +1.0  
HiQ  24.20 24.30  +0.1  
Teligent  16.3 16.2  +0.2  
Ericsson B  20.4 20.4  0  
WM-Data  18.4 18.1  -0.3  
21 feb 2005 
Connecta   30 30  0  
Readsoft   19.2 19.2  0  
Observer   30.7 30.6  -0.1  
Tele2   241 243  +0.2  
Electrolux  163 162.50  -0.5  
AcandoFrontec  8.4 8.75  +0.35  
28 feb 2005 
Cybercom  30 30.10  +0.1  
IBS  14.40 14.60  +0.2  
Securitas  109.50 109  -0.5  
7 mars 2005 
Enea Data  5.3 5.3  0  
Biogaia  14.7 15.3  +0.6  
Assa Abloy  106 105.50  -0.5  
Lundin Petroleum 55 53.75  -1.25  
Nocom   4.46 4.65  +0.19 
14 mars 2005                 
Westergyllen  118 115  -3.0  
Sandvik   300 307  +7.0  
Haldex  134.0 136.0  +2.0  
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21 mars 2005               
Teleca   39.2 37.8  -2.4  
Softronic   3 3.1  +0.1  
Gambro   97.75 98.25  +0.5  
Oriflame   149 149  0  
Haldex   133.5 136.0  +2.7  
IBS   17.80 17.60  -0.2  
4 april 2005 
Qmed  214.50 213  -1.50  
Elektronikgruppen 57 56.50  -0.50  
ProAct  20.10 19.70  -0.40  
11 april 2005 
ABB   45.50 45.80  +0.3  
Hennes & Mauritz 257 261  +4.0  
Gunnebo  102.50 103  +0.5  
18 april 2005 
Boss Media  34.20 32.90  -1.3  
Orc Software  62.0 62.0  0  
25 april 2005 
Telelogic   14.8 14.75  -0.05  
Readsoft   26.4 26.0  -0.4  
Getinge   105.5 105  -0.5  
Nokia   115.5 114  -1.5  
Know IT   33.80 33.50  -0.3  
Cybercom  30.40 31.10  +0.7  
2 maj 2005 
BTS Group  69 69  0  
Ericsson B  21 20.90  -0.1  
HiQ   29.20 29.90  +0.7  
AssaAbloy   92.25 93.25  +1.0  
Q-Med   193 190  -3.0  
Acandofrontec  8.05 7.75  -0.3  
16 maj 2005 
Connecta   27.30 27.30  0  
Softronic   3.15 3.15  0  
Securitas   121 121  0  
Boss Media   25.70 25.70  0  
Nibe  190.50 190.50  0  
30 maj 2005 
SKF   76 75.75  -0.25  
Teleca   38.40 38.40  0  
Lundin Petroleum    56 55  +1.0  
Know IT   36.50 36.50  0  
IBS   19.10 19.60  -0.50  
7 juni 2005 
Sandvik   286.50 289  +2.50  
TietoEnator   228 228  0  
SCA   254.50 254  -0.5  
Enea Data   4.7 4.66  -0.04  
Oriflame   162 165.50  +3.5  
13 juni 2005 
Haldex  136.5 136.5  0  
ProAct   17.90 18.50  +0.6  
Gambro   103.50 104  +0.5  
Modul1   1.01 1.01  0  
20 juni 2005              
Clas Ohlson   138.50 137  -1.5  
Teligent   16.2 16.2  0  
Sardus   95.75 95  -0.75  
WM Data  19.70 19.60  -0.1  
27 juni 2005               
BioGaia   13.5 13.5  0  
Hennes & Mauritz 266 273  +7.0  
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4 juli 2005 
Nobia   112.5 112  -0.5  
Autoliv   343 344  +1.0  
OEM International  126 126  0  
OMX   89 90  +1.0  
20 juli 2005 
Know IT   36 36  0  
Orc Software  57.0 57.0  0  
3 augusti 2005 
Ericsson B  26.70 26.70  0  
Nokia   123.5 122  -1.5  
15 augusti 2005 
Telelogic   16.8 17.0  +0.2  
Sandvik   341 343.50  +2.5  
Haldex   136.0 136.5  +0.5  
Atlas Copco   119.50 121.50  +2.0  
Tele2   84 84.25  +0.25  
Observer  30.3 30.5  +0.2  
22 augusti 2005 
Connecta   26.90 26.70  -0.2  
Readsoft   30.7 30.1  -0.6  
BTS Group   89.75 93  +3.25  
Assa Abloy   106 107.50  +1.5  
Securitas   126 125.50  -0.5  
Acandofrontec   9.65 9.60  -0.05  
29 augusti 2005 
HiQ   42 41.80  -0.2  
SCA  267.50 266.50  -1.0  
Biogaia   14.65 15.00  +0.35  
5 september 2005 
Aspiro   3.73 3.72  -0.01  
SKF   92 94  +2.0  
IBS   21.50 21.30  -0.2  
12 september 2005 
Nobia   131 130  -1.0  
Softronic   3.31 3.51  +0.2  
Teleca   35.60 36.30  +0.7  
Cybercom  38.40 38.8  +0.4  
19 september 2005 
Clas Ohlson  157 157  0  
Metro   13.75 13.75  0  
Nokia  126 127  +1.0  
26 september 2005 
Net Insight   2.70 2.70  0  
Lundin Petroleum  94 96.50  +2.5  
TietoEnator   263 264  +1.0  
Enea   5 5.05  +0.05  
Q-Med   192 191  -1.0  
3 oktober 2005                    
ABB   56.75 57.75  +1.0  
Hennes & Mauritz  277 280  +3.0  
Sardus   96 96  0  
Teligent   18.6 18.4  -0.2  
10 oktober 2005 
NetOnNet   80 80  0  
Sintercast   103.50 103.50  0  
Getinge  105 104  -1.0  
17 oktober 2005               
Axis   46.20 46.40  +0.2  
Orc Software  70.25 71.5  +1.25  
Modul   0.89 0.88  +0.1  
Boss Media  22.10 21.70  -0.4  
Alfa Laval  136 136  0  
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24 oktober 2005 
Know IT   46.90 46.20  -0.7  
Telelogic   17.0 16.9  -0.1  
Nokia   128.5 128  -0.5  
Sardus  92 92.50  +0.5  
31 oktober 2005 
Ericsson B   26.0 25.90  -0.1  
Readsoft   25.8 25.8  0  
BTS Group   96.50 99.50  +3.0  
Biogaia   16.5 16.2  -0.3  
HiQ   37.60 38.80  +1.20  
Getinge   99.5 100.5  +1.0  
7 november 2005 
NetOnNet   84.25 85  +0.75  
Connecta   39.80 40.30  -0.5  
Aspiro   4.51 4.48  -0.03  
Atlas Copco   136 138.50  +2.50  
AcandoFrontec   9.55 9.50  -0.05  
Alfa Laval  154 158  +4.0  
14 november 2005 
Nobia   137.50 138.50  +1.0  
Sandvik   381 383  +2.0  
Axis   47 48.20  +1.2  
Summa:                             14685,63 14747,99      Resultat: + 62,63  
 
       
 
14 747,99/14 685,63 =  1,00424 
 
Den positiva avkastningen är på 0,424 %      
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Bilaga 3 - Kortsiktiga aktierekommendationer med hjälp av slumpen  

 
17 Jan 2005               Öppnings kurs             Slut Kurs                Vinst/Förlust  
Beijer AB  127.0 130.0  +3.0 
FSB A  224.0 224.5  +0.5 
OMX  86 87  +1.0 
Volvo B  273 274.5  +1.5 
JM  195 195.5  +0.5 
Nokia A  105 107.5  +2.5 
ELUX A  150 150  0 
MTG A  182 186.75  +4.75 
PEAB B  65.75 66  +0.25  
24 jan 2005 
Tel2  256 259.5  +3.5 
Bol  28.6 28.7  +0.5 
AXFO  224 217  -7.0 
TV4 A  162 161.5  -0.5 
WM B  15.6 15.7  +0.1 
31 Jan 2005 
Wall B  297 299  +2.0 
UFLX B  51 54  +3.0 
CFA B  221 225  +4.0 
ELUX A  147 147  0 
ENRO  69.5 69.75  +0.25 
GAMB A  102 102.5  +0.5 
IBS B  13.7 13.7  0 
7 feb 2005 
ABB  39.4 40.1  +0.5 
PROE B  14.10 14.15  +0.05 
SAAB B  115 117  +2.0 
SKA B  82 80.75  -1.25 
STE A  99.5 101.5  +2.0 
SWAM  86.5 86.0   -0.5 
14 feb 2005 
ACTI  37.3 37.3  0 
ADDT B  60.0 61.5  +1.5 
ALFA  114.5 114  -0.5 
NN B  8.35 8.45  +0.1 
POOL B  34.5 34.4  -0.1 
ABB  40.0 39.7  -0.3 
21 feb 2005 
Tele2 B  241 243  +2.0 
TV4 A  138 138  0 
VLT B  111 111  0 
ORES  197 196  -1.0 
HAGQ  207 204.5  -2.5 
FAG  113 113  0 
28 feb 2005 
KINV B  69 68.25  -0.75  
MEKO B  181 182  +1.0 
NDA  71.5 72  +0.5 
7 mars 2005 
ALFA  120 118  -2.0 
AZN  285 284  -1.0 
SAAB B  118.5 117  -1.5 
SHB B  167 166  -1.0 
SYD C  179.3 179.3   0  
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14 mars 2005                   
ARTI B  6.00 6.00  0 
ASSA B  103 103.5  +0.5 
AZA  53 52.5  -0.5 
21 mars 2005               
BILL  102.5 102  -0.5 
JM  220.0 222.0  +2.0 
BOL  35.4 35.4  0 
BOSS  32.1 32.5  +0.4  
ICTA A  31.5 30.4  -1.1 
BURE  2.08 2.04  -0.04 
4 april 2005 
PROT  88.0 86.5  -1.5 
SIGM B  10.55 10.45  -0.1 
SEB A  135.5 135.5  0 
11 april 2005 
STE A  98.0 98.0  0 
ADDT B  68.0 68.5  +0.5 
GLOC  4.35 4.48  +0.53 
18 april 2005 
TRIO  2.50 2.58  +0.08 
NCC A  102 100.5  -1.5    
25 april 2005 
SAND  283.5 282.5  -1.0 
KLIP  13.45 13.4  -0.05 
PRIC B  1.07 1.05  -0.02 
ADDT B  62.25 65.0  +2.75 
KARO  10.30 10.5  +0.2 
WISE  1.51  1.45   -0.06 
2 maj 2005 
BERG B  77.0 77.5  +0.5 
FAG  113.5 113.5  0 
FSB B  168 166.5  -1.5 
HDLX  121 120.5  -0.5 
SARD  96.0 97.0  +1.0 
ACOM  0.44 0.44  0       
16 maj 2005 
NCC A  108 108  0 
TSLN  37.5 37.6  +0.1 
HEXA B  381 389.5  +8.5 
ERIC B  22.50 22.50  0 
ELUX B  148.0 148.5  +0.5 
30 maj 2005 
BCOR  171 174  +3.0 
ENEA  4.71 4.72  +0.01 
BOSS  27.4 27.0  -0.4 
SCV A  273.0 273.0  0 
BILL  86.0 86.5  +0.5 
7 juni 2005 
CAST  295 303.5  +8.5 
HM B  259.5 263  +3.5 
OMX  98.0 98.0  0 
TRELL B  115.5 114.0  +1.5 
SAS  65.25 66.75  +1.5  
13 juni 2005 
AZN  320 320  0 
SKF B  78.5 79.25  +0.75 
SSAB A  181.0 180.5  -0.5 
SCOR  1.38  1.39   +0.01 
20 juni 2005                
FöreningsSparbanken  174.5 173.5  -1 
ITAB Shop Concept 120.5 124  +3.5 
Rörvik Timber  12 12.2  +0.2 
Svenska Handelsbanken 160 160  0 



 - 47 - 

27 juni 2005   
Borås Wäfveri  26.5 26.7  +0.2 
Sweco  138 138  0             
4 juli 2005 
Unibet Group  175 184  +9 
Novotek  22.2 22.3  +0.1 
ReadSoft  29.7 29.7  0 
Skandia Försäkrings 43.8 43.9  +0.1 
20 juli 2005 
BioGaia  13.3 13.35  +0.05 
Ecovision  45 47  +2 
3 augusti 2005 
Capio  135 135.5  +0.5 
Trelleborg  130.5  131  +0.5 
15 augusti 2005 
Stora Enso   102.5 104  +1.5 
Trio  2.32 2.34  +0.02 
VBG  142 144  +2 
Swedish Match  95.75 96  +0.25 
Semcon  57 59.5  +2.5 
Pfizer Inc  196 197  +0.1 
22 augusti 2005 
Gambro B  110.5 112  +1.5 
Impact Coatings  12 12.1  +0.1 
Investor A  115.5 115.5  0 
Luvit  3.6 3.65  +0.05 
Netonnet   91 91.5  +0.5 
Ortivus B  28.3 28  -0.3 
29 augusti 2005 
PartnerTech  83.5 83.5  0 
JC  61 60.75  -0.25 
Kaupthing Bank  70.5  70.5   0 
5 september 2005 
Tele2 B  82.25 81.75  -0.5 
BTS Group B  87.5 89  +1.5 
Netwise B  39 41.5  +2.5 
12 september 2005 
Novestra  29.2 29.2  0 
Poolia B  36 36  0 
Nobia  131 130  -1 
Prevas B  19.3 20.1  +0.8 
19 september 2005 
Atlas Copco B  126 129  +3 
Duroc B  20 20.4  +0.4 
Smarteq B  0.13 0.13  0 
26 september 2005 
Brio B  56.25 56  -0.25 
Intellecta B  39.4 40.1  +0.7 
Klövern  23.6 23.3  -0.3 
Midway Holding B 32 31.6  -0.4 
NCC B  136 136.5  +0.5 
3 oktober 2005                    
Brinova Fastigheter B 107 104.5  -2.5 
Opcon  9.75 9.5  -0.25 
ProfilGruppen B  62.75 64.5  +1.75 
Resco B  3.62  3.61   -0.01 
10 oktober 2005 
VBG B  217.5 221.5  +4 
Tele2 B  78.5 80.5  +2 
SkiStar B  167 165  -2 
17 oktober 2005               
Avanza  72 71  -1 
Nefab B  48 48  0 
Nordnet B  11.7 11.75  +0.05 
Capio  136.5 134  -2.5 
Fabege  131.5 131  -0.5 
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24 oktober 2005 
Electrolux B  174 176  +2 
Ericsson B  26.1 26.1  0 
Gunnebo Industrier 90 89.5  -0.5 
JM  301 307  +6 
31 oktober 2005 
Note  55 53.5  -1.5 
Prevas B  18.5 19  +0.5 
SalusAnsvar B  33 33  0 
Scania B  266 268  +2 
Sensys Traffic  2.52 2.53  +0.01 
Sweco B  184.5 185  +0.5 
7 november 2005 
Protect Data  134 135.5  +1.5 
Scania B  277 275  -2 
Skanska B  121.5 119.5  -2 
IBS B  20.6 20.6  0 
Haldex  142 143  +1 
Inwarehouse  1.7 1.7  0 
14 november 2005 
Doro A  27.2 26.7  -0.5 
Electrolux B  192 190.5  -1.5 
SAS  91.5 90.5  -1 
Summa:  17098,98 17175,46 Resultat:  +74,48 
    
 
       
17175,46 / 17098,98 = 1,00447 

Positiv avkastning: 0,447 %



 - 49 - 

 

Bilaga 4 - Spelmarknaden med hjälp av favoriterna och slumpen 

 
Datum   Match  Odds  Vann Favoriten?  Slump 
 
26 – 09 Timrå - Djurgården  2,00 – 4,50 – 2,85  Ja  1 
26 – 09 Mora - Färjestad  3,55 – 5,00 – 1,75  Ja  2 
26 – 09 HV 71 - Södertälje  1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  1 
26 – 09 Brynäs - Leksand  1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  X 
27 – 09 MODO – Frölunda 2,70 – 4,90 – 1,90  Nej  1 
27 – 09 Luleå  - Linköping 2,35 – 4,55 – 2,30  Ja  X 
 
29 - 09 Djurgården – Södertälje 2,00 – 4,95 – 2,85  Nej  X 
29 - 09 Brynäs – MODO 2,05 – 5,00 – 2,75  Ja  2 
29 - 09 Linköping – Timrå 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  2 
29 - 09 HV 71 - Leksands  1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  2 
29 - 09 Frölunda – Mora 1,25 – 6,85 – 7,50  Nej  2 
29 - 09 Luleå – Färjestad 2,85 – 4,95 – 2,00  Ja  2 
 
01 – 10 MODO – Linköping 2,50 – 4,25 – 2,35  Ja  2 
01 – 10 Timrå – Färjestad 2,85 – 4,95 – 2,00  Ja  X 
01 – 10 Mora - HV 71 2,70 – 4,90 – 1,90  Ja  2 
01 – 10 Luleå – Leksand 1,90 – 4,70 – 3,00  Ja  2 
01 – 10 Södertälje – Frölunda 3,55 – 5,00 – 1,75  Ja  2 
02 – 10 Djurgården – Brynäs 1,90 – 4,90 – 2,75  Nej  2 
 
03 – 10 Mora - Timrå 2,35 – 4,55 – 2,30  Nej  1 
03 – 10 Färjestad – Luleå 1,30 – 6,50 – 6,75  Nej  X 
03 – 10 Leksand – Linköping 3,55 – 5,00 – 1,75  Ja  X 
04 – 10 HV 71 – MODO 1,25 – 6,85 – 7,50  Nej  2 
04 – 10 Frölunda – Djurgården 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  1 
04 – 10 Södertälje – Brynäs 1,90 – 4,70 – 3,00  Nej  2    
 
06 – 10 Luleå – Mora 1,90 – 4,70 – 3,00  Ja  2 
06 – 10 Timrå - HV 71 2,70 – 4,90 – 1,90  Ja  2 
06 – 10 Färjestad – Frölunda 2,35 – 4,55 – 2,30  Ja  1 
06 – 10 Brynäs – Södertälje 2,00 – 4,95 – 2,85  Ja  2 
06 – 10 Djurgården – Leksands 2,00 – 4,95 – 2,85  Ja  2 
06 – 10 Linköping – MODO 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  X 
 
08 – 10 Luleå – Brynäs 1,90 – 4,70 – 3,00  Ja  1 
08 – 10 MODO – Södertälje 2,05 – 5,00 – 2,75  Ja  2 
08 – 10 Leksand – Färjestad 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej  X 
08 – 10 Linköping – Mora 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  2 
08 – 10 Frölunda – Timrå 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  2 
08 – 10 Djurgården - HV 71 2,80 – 4,75 – 1,90  Ja  X 
 
10 – 10 Brynäs - Frölunda 3,55 – 5,00 – 1,75  Ja  X 
10 – 10 Mora - MODO  2,05 – 5,00 – 2,75  Nej  2 
10 – 10 Leksands – Timrå 2,35 – 4,55 – 2,30  Ja  1 
11 – 10 Färjestad – Djurgården 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  X 
11 – 10 HV 71 – Linköping 2,00 – 4,95 – 2,85  Nej  X 
11 – 10 Södertälje – Luleå 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  1    
 
13 – 10 MODO – Leksand 1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  1
  
13 – 10 Timrå - Brynäs  1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  2 
13 – 10 Mora – Södertälje 2,05 – 5,00 – 2,75  Ja  X 
13 – 10 Linköping – Djurgården 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  2 
13 – 10 Frölunda - Luleå  1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  1 
13 – 10 HV 71 – Färjestad 2,05 – 5,00 – 2,75  Ja  2 
 
15 – 10 Leksand - Frölunda  3,95 – 6,00 – 1,50  Ja  2 
15 – 10 Södertälje – Timrå 1,75 – 5,00 – 3,55  Nej  X 
15 – 10 Luleå - HV 71 2,75 – 5,00 – 2,05  Ja  X 
15 – 10 Brynäs – Mora 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  X 
15 – 10 Färjestad – Linköping 2,05 – 5,00 – 2,75  Nej  X 
16 – 10 Djurgården – MODO 2,05 – 5,00 – 2,75  Ja  1 
 
17 – 10 Mora – Leksand 2,05 – 5,00 – 2,75  Ja  X 
17 – 10 Linköping – Södertälje 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  2 
17 – 10 Frölunda - HV 71 1,75 – 5,00 – 3,55  Nej  2 
18 – 10 Luleå - Djurgården 2,05 – 5,00 – 2,75  Ja  2 
18 – 10 MODO – Timrå 2,05 – 5,00 – 2,75  Nej  2 
18 – 10 Färjestad – Brynäs 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja     1      
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20 – 10 Timrå – Luleå 2,05 – 5,00 – 2,75  Ja  X 
20 – 10 MODO – Färjestad 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej  2 
20 – 10 Djurgården – Mora 2,05 – 5,00 – 2,75  Nej  2 
20 – 10 HV 71 - Brynäs IF 1,25 – 6,85 – 7,50  Nej  1 
20 – 10 Frölunda – Linköping 2,00 – 5,00 – 2,80  Ja  2 
20 – 10 Södertälje – Leksand 1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  1 
 
22 – 10 Luleå – Frölunda 3,55 – 5,00 – 1,75  Ja  X 
22 – 10 Timrå – Linköping 2,35 – 4,55 – 2,30  Nej  X 
22 – 10 Brynäs – Djurgården 2,05 – 5,00 – 2,75  Nej  1 
22 – 10 Färjestad – Södertälje 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  1 
22 – 10 Leksand – MODO 2,15 – 4,40 – 2,65  Ja  1 
22 – 10 HV 71 – Mora 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja     X    
 
22 – 10 MODO - HV 71 3,55 – 5,00 – 1,75  Ja  X 
22 – 10 Färjestad - Timrå  1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  2 
22 – 10 Mora – Frölunda 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej  X 
22 – 10 Djurgården – Luleå 2,00 – 5,00 – 2,80  Ja  1 
22 – 10 Linköping – Brynäs 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  X 
22 – 10 Leksand – Södertälje 2,15 – 4,40 – 2,65  Nej  1 
 
27 – 10 Luleå HF – MODO 2,05 – 5,00 – 2,75  Ja  2 
27 – 10 Timrå IK – Leksand 1,80 – 4,80 – 3,45  Nej  X 
27 – 10 Mora IK – Linköping 3,55 – 5,00 – 1,75  Ja  2 
27 – 10 HV 71 – Djurgården 1,30 – 6,50 – 6,75  Nej  1 
27 – 10 Frölunda – Brynäs 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  2 
27 – 10 Södertälje – Färjestad 2,80 – 4,60 – 2,05  Nej     1     
 
29 – 10 Brynäs IF – Linköping 2,65 – 4,90 – 2,10  Nej  X 
29 – 10 Färjestad – MODO 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  1 
29 – 10 Djurgården – Timrå 2,25 – 4,60 – 2,50  Nej  1 
29 – 10 HV 71 – Luleå 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  X 
29 – 10 Leksand – Frölunda 4,20 – 4,70 – 1,50  Ja  2 
29 – 10 Södertälje – Mora 1,80 – 4,80 – 3,45  Nej  2 
 
31 – 10 Djurgården – Frölunda 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej  1 
31 – 10 Linköping – Luleå 1,25 – 6,85 – 7,50  Nej  X 
01 – 11 MODO - Mora  1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  1 
01 – 11 Timrå – Södertälje 1,80 – 4,80 – 3,45  Nej  X 
01 – 11 Brynäs – Färjestad 3,55 – 5,00 – 1,75  Ja  1 
01 – 11 Leksand - HV 71 3,65 – 4,95 – 1,80  Ja     1     
 
03 – 11 MODO – Djurgården 1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  1 
03 – 11 Luleå – Södertälje 1,80 – 4,80 – 3,45  Ja  1 
03 – 11 Mora – Brynäs 2,25 – 5,00 – 2,55  Nej  X 
03 – 11 Linköping – Leksand 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  2 
03 – 11 HV 71 – Timrå 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  1 
03 – 11 Frölunda – Färjestad 1,80 – 4,80 – 3,45  Ja  2 
 
05 – 11 Mora IK - Luleå HF 2,25 – 4,50 – 2,50  Nej  X 
05 – 11 Leksands IF - Brynäs IF 2,40 – 4,75 – 2,25  Nej  X 
05 – 11 Södertälje SK – MODO 2,05 – 5,00 – 2,75  Nej  2 
05 – 11 Timrå IK - Frölunda HC 3,65 – 4,95 – 1,80  Ja  X 
06 – 11 Färjestad - HV 71 2,25 – 5,00 – 2,55  Nej  X 
06 – 11 Djurgården – Linköping 2,75 – 5,00 – 2,05  Nej     2 
 
14 – 11 Leksand – Luleå 2,25 – 4,50 – 2,50  Nej  2 
15 – 11 Timrå - Mora  1,75 – 5,00 – 3,55  Nej  2 
15 – 11 Brynäs – HV 71 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej  X 
15 – 11 Linköping – Färjestad 1,80 – 4,80 – 3,45  Nej  1 
15 – 11 Frölunda – Modo 1,30 – 6,50 – 6,75  Nej  1 
15 – 11 Södertälje – Djurgården 2,25 – 4,50 – 2,50  Nej  X 
 
17 – 11 Modo – Luleå 1,90 – 4,90 – 2,75  Nej  1 
17 – 11 Timrå – Brynäs 1,75 – 5,00 – 3,55  Nej  1 
17 – 11 Färjestad – Mora 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  X 
17 – 11 Leksand – Djurgården 2,25 – 4,50 – 2,50  Nej  X 
17 – 11 HV 71 – Linköping 1,90 – 4,90 – 2,75  Nej  2 
17 – 11 Södertälje – Frölunda 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej     2    
 
19 – 11 Timrå – Luleå 2,15 – 4,40 – 2,65  Nej  2 
19 – 11 Mora – Färjestad 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej  1 
19 – 11 Brynäs – Modo 2,25 – 5,00 – 2,55  Nej  1 
19 – 11 Djurgården – Leksand 1,80 – 4,80 – 3,45  Nej  2 
19 – 11 Linköping – HV 71 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  X 
19 – 11 Frölunda - Södertälje 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  X 
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21 – 11 Brynäs – Luleå 2,15 – 4,40 – 2,65  Nej  X 
21 – 11 Mora – Leksand 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  1 
21 – 11 Färjestad – Djurgården 1,65 – 4,50 – 3,75  Ja  2 
22 – 11 Linköping – Södertälje 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  1 
22 – 11 Modo – Timrå 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  1 
22 – 11 HV 71 – Frölunda 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja     X 
 
24 – 11 Luleå – Brynäs 1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  2 
24 – 11 Timrå – MODO 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  1 
24 – 11 Djurgården – Färjestad 3,55 – 5,00 – 1,75  Ja  2 
24 – 11 Leksand – Mora 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  2 
24 – 11 Frölunda – HV 71 2,05 – 5,00 – 2,70  Nej  1 
20 – 12 Södertälje – Linköping 3,55 – 5,00 – 1,75  Ja     1 
 
26 – 11 Modo – Brynäs 1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  X 
26 – 11 Mora – Djurgården 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  X 
26 – 11 Färjestad – Leksand 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  X 
26 – 11 HV 71 – Södertälje 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  X 
26 – 11 Luleå – Timrå 1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  X 
27 – 11 Frölunda – Linköping 1,90 – 4,90 – 2,75    Ja  X    
 
28 – 11 Brynäs – Timrå 1,75 – 5,00 – 3,55  Nej  1 
28 – 11 Djurgården – Mora 1,90 – 4,90 – 2,75  Nej  X 
28 – 11 Södertälje – HV 71 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej  2 
29 – 11 Luleå – MODO 1,90 – 4,90 – 2,75  Nej  X 
29 – 11 Leksand – Färjestad 3,55 – 5,00 – 1,75  Ja  2 
29 – 11 Linköping – Frölunda 1,90 – 4,90 – 2,75     Ja     1 
 
01 – 12 Modo – Leksand 1,75 – 5,00 – 3,55  Nej  X 
01 – 12 Timrå – Linköping 3,55 – 5,00 – 1,75  Ja  1 
01 – 12 Mora – HV 71 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej  X 
01 – 12 Färjestad – Brynäs 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  2 
01 – 12 Djurgården – Södertälje 1,90 – 4,90 – 2,75  Nej  2 
01 – 12 Frölunda – Luleå 1,45 – 6,00 – 5,50  Ja     2    
 
03 – 12 Modo – Frölunda  3,25 – 4,65 – 1,80  Nej  1 
03 – 12 Leksand – Timrå 2,25 – 5,00 – 2,55  Ja  1 
03 – 12 Brynäs – Mora IK 1,90 – 4,90 – 2,75  Nej  2 
03 – 12 Linköping – Djurgården 1,45 – 6,00 – 5,50  Nej  1 
03 – 12 HV 71 – Färjestad 1,70 – 4,85 – 3,50  Ja  X 
03 – 12 Södertälje – Luleå 1,90 – 4,90 – 2,75    Nej     2 
 
05 – 12 Djurgården – Brynäs 1,90 – 4,90 – 2,75  Nej  X 
05 – 12 Frölunda – Mora 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  2 
05 – 12 Södertälje – Leksand 1,75 – 4,85 – 3,30  Nej  1 
06 – 12 Luleå – HV 71 3,25 – 4,65 – 1,80  Nej  X 
06 – 12 Timrå – Färjestad 2,80 – 4,60 – 2,05  Nej  2 
06 – 12 Linköping – Modo 1,45 – 6,00 – 5,50  Ja     2    
 
08 – 12 Brynäs – Södertälje 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  1 
08 – 12 Färjestad – Luleå 1,50 – 5,50 – 5,00  Nej  2 
08 – 12 Mora – Timrå 2,05 – 5,00 – 2,70  Ja  X 
08 – 12 Leksand – Linköping 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej  1 
08 – 12 HV 71 – Modo 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  2 
08 – 12 Frölunda – Djurgården 1,45 – 6,00 – 5,50    Ja      2 
 
10 – 12 Luleå – Djurgården 1,90 – 4,90 – 2,75  Nej  1 
10 – 12 Modo – Södertälje 1,75 – 4,85 – 3,30  Ja  1 
10 – 12 Timrå – HV 71 3,25 – 4,65 – 1,80  Ja  2 
10 – 12 Brynäs – Leksand 2,05 – 5,00 – 2,70  Nej  1 
10 – 12 Färjestad – Frölunda 2,60 – 4,50 – 2,30  Nej  X 
10 – 12 Linköping – Mora 1,45 – 6,00 – 5,50  Nej     2    
 
27 – 12 Linköping – Brynäs 1,25 – 6,85 – 7,50  Ja  2 
27 – 12 Södertälje – Färjestad 3,25 – 4,65 – 1,80  Nej  1 
27 – 12 Djurgården – HV 71 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej  X 
27 – 12 Leksand – Luleå 2,05 – 5,00 – 2,70  Nej  X 
27 – 12 Frölunda – Timrå 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  2 
28 – 12 Mora – Modo 2,25 – 5,00 – 2,55  Nej     1 
 
29 – 12 Timrå – Djurgården 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  1 
29 – 12 Luleå – Linköping 2,75 – 5,00 – 2,05  Nej  2 
29 – 12 Brynäs- Frölunda 3,50 – 4,85 – 1,70  Ja  X 
29 – 12 HV 71 – Leksand 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  2 
30 – 12 Mora – Södertälje 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  1 
30 – 12 Modo – Färjestad 2,25 – 5,00 – 2,55     Nej     X 
 
02 – 01 Luleå – Mora 1,75 – 4,85 – 3,30  Nej  1 
02 – 01 Färjestad – Linköping 2,25 – 5,00 – 2,55  Ja  1 
02 – 01 HV 71 – Brynäs 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  2 
03 – 01 Frölunda – Leksand 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  2 



 - 52 - 

03 – 01 Södertälje – Timrå 1,90 – 4,70 – 2,80  Nej  X 
03 – 01 Djurgården – Modo 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja     1    
  
05 – 01 Modo – Luleå 2,05 – 5,00 – 2,70  Nej  2 
05 – 01 Brynäs – Timrå 2,15 – 4,40 – 2,65  Nej  2 
05 – 01 Djurgården – Färjestad 3,15 – 4,45 – 1,85  Nej  1 
05 – 01 Leksand – Mora 2,25 – 5,00 – 2,55  Ja  X 
05 – 01 Linköping – HV 71 1,90 – 4,70 – 2,80  Nej  1 
05 – 01 Frölunda – Södertälje 1,30 – 6,50 – 6,75     Ja     1 
 
07 – 01 Timrå – Modo 1,90 – 4,70 – 2,80  Nej  2 
07 – 01 Brynäs – Luleå 2,15 – 4,40 – 2,65  Nej  2 
07 – 01 Mora – Djurgården 1,90 – 4,70 – 2,80  Ja  X 
07 – 01 Färjestad – Leksand 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  X 
07 – 01 Södertälje - HV 71 3,25 – 4,65 – 1,80  Nej  1 
07 – 01 Linköping - Frölunda 1,90 – 4,70 – 2,80  Ja    1    
 
09 – 01 Modo – Brynäs 1,75 – 4,85 – 3,30  Nej  2 
09 – 01 Leksand – Djurgården 2,25 – 5,00 – 2,55  Nej  X 
09 – 01 Luleå – Timrå 1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  2 
10 – 01 Södertälje – Linköping 3,25 – 4,65 – 1,80  Nej  X 
10 – 01 Färjestad – Mora 1,30 – 6,50 – 6,75  Ja  2 
11 – 01 HV 71 – Frölunda 1,90 – 4,70 – 2,80     Ja     1 
 
16 – 01 Modo – Mora 1,75 – 4,85 – 3,30  Ja  2 
16 – 01 Brynäs – HV 71 3,25 – 4,65 – 1,80  Nej  1 
17 – 01 Luleå – Södertälje 1,75 – 4,85 – 3,30  Nej  2 
17 – 01 Djurgården – Timrå 1,90 – 4,70 – 2,80  Ja  X 
17 – 01 Frölunda - Färjestad 1,70 – 4,80 – 3,45  Ja  2 
12 – 01 Linköping – Leksand 1,30 – 6,50 – 6,75  Nej     2 
 
19 – 01 Timrå – Södertälje 1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  2 
19 – 01 Brynäs – Linköping 3,25 – 4,65 – 1,80  Nej  1 
19 – 01 Mora – Luleå 2,25 – 5,00 – 2,55  Nej  2 
19 – 01 Färjestad – Modo 1,50 – 5,80 – 5,20  Nej  1 
19 – 01 HV 71 – Djurgården 1,45 – 6,00 – 5,50  Ja  X 
19 – 01 Frölunda – Leksand 1,30 – 6,50 – 6,75  Nej     X 
 
21 – 01 Modo – HV 71 3,25 – 4,65 – 1,80  Nej  2 
21 – 01 Luleå – Frölunda 3,55 – 5,00 – 1,75  Nej  X 
21 – 01 Färjestad – Timrå 1,45 – 6,00 – 5,50  Nej  2 
21 – 01 Djurgården – Linköping 2,25 – 5,00 – 2,55  Nej  1 
21 – 01 Leksand – Brynäs 1,95 – 4,60 – 2,90  Nej  1 
21 – 01 Södertälje – Mora 1,90 – 4,70 – 2,80     Nej    X     
 
23 – 01 Luleå – Leksand 1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  1 
23 – 01 Linköping – Färjestad 1,70 – 4,80 – 3,45  Ja  2 
23 – 01 HV 71 – Timrå 1,55 – 5,50 – 4,70  Nej  1 
24 – 01 Mora – Brynäs 2,25 – 5,00 – 2,55  Nej  2 
24 – 01 Djurgården – Frölunda 3,25 – 4,65 – 1,80  Nej  X 
24 – 01 Södertälje – Modo 1,95 – 4,60 – 2,90  Nej     1 
 
26 – 01 Timrå – Mora 1,90 – 4,70 – 2,80  Nej  2 
26 – 01 Brynäs – Djurgården 1,90 – 4,90 – 2,75  Ja  2 
26 – 01 Leksand – HV 71 3,50 – 4,85 – 1,70  Ja  2 
26 – 01 Färjestad – Södertälje 1,45 – 6,00 – 5,50  Ja  X 
26 – 01 Linköping – Luleå 1,55 – 5,50 – 4,70  Nej  1 
26 – 01 Frölunda – Modo 1,45 – 6,00 – 5,50  Nej     1    
 
28 – 01 Modo – Linköping 3,25 – 4,65 – 1,80  Nej  1 
28 – 01 Timrå – Leksand 1,75 – 5,00 – 3,55  Ja  2 
28 – 01 Mora - Frölunda 3,50 – 4,85 – 1,70  Ja  2 
28 – 01 Brynäs – Färjestad 3,05 – 4,45 – 1,85  Nej  1 
28 – 01 HV 71 – Luleå 1,55 – 5,50 – 4,70  Ja  X 
28 – 01 Södertälje – Djurgården 2,25 – 5,00 – 2,55  Ja     2 
 
30 – 01 Modo – Timrå 1,90 – 4,65 – 2,95  Nej  1 
30 – 01 Djurgården – Mora 1,85 – 4,75 – 3,05  Nej  1 
30 – 01 Frölunda – Linköping 1,70 – 4,85 – 3,50  Nej  1 
31 – 01 Södertälje – HV 71 3,25 – 4,65 – 1,80  Ja  2 
31 – 01 Luleå – Brynäs 1,75 – 4,85 – 3,30  Nej  1 
31 – 01 Leksand – Färjestad 3,50 – 4,85 – 1,70    Nej      X 
 
02 – 02 Luleå - Modo  1,80 – 4,65 – 3,25  Ja  1 
02 – 02 Timrå - Brynäs  1,85 – 4,50 – 3,15  Ja  2 
02 – 02 Mora – Leksand 1,70 – 4,75 – 3,55  Ja  X 
02 – 02 Färjestad – Djurgården 1,45 – 5,60 – 4,75  Ja  1 
02 – 02 Linköping – Södertälje 1,30 – 6,00 – 7,00  Ja  X 
02 – 02 HV 71 – Frölunda 1,85 – 4,65 – 3,10  Nej     2    
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04 – 02 Timrå – Luleå 2,20 – 4,30 – 2,55  Nej  1 
04 – 02 Brynäs – MODO 2,05 – 4,35 – 2,75  Nej  1 
04 – 02 Mora – Färjestad 2,60 – 4,35 – 2,15  Ja  2 
04 – 02 Djurgården – Leksand 1,50 – 5,20 – 4,50  Nej  2 
04 – 02 HV 71 – Linköping 1,85 – 4,50 – 3,15  Nej  1 
04 – 02 Frölunda – Södertälje 1,25 – 7,00 – 7,50  Ja       X 
 
06 – 02 Luleå – Färjestad 2,60 – 4,50 – 2,30  Ja  1 
06 – 02 Frölunda – Brynäs 1,25 – 7,00 – 7,50  Nej  2 
06 – 02 Leksand – Södertälje 2,20 – 4,30 – 2,55  Nej  1 
06 – 02 MODO – Djurgården 1,85 – 4,65 – 3,10  Ja  2 
06 – 02 Linköping – Timrå 1,45 – 6,00 – 5,50  Ja  X 
06 – 02 HV 71 – Mora 1,30 – 6,00 – 7,00      Nej      2   
 
28 – 02 Timrå - Frölunda  2,55 – 4,50 – 2,15  Nej  2 
28 – 02 Mora – Linköping 2,70 – 4,50 – 2,05  Ja  1 
28 – 02 Djurgården - Luleå  2,05 – 4,30 – 2,80  Nej  1 
28 – 02 Färjestads - HV 71 2,05 – 4,50 – 2,70  Nej  2 
28 – 02 Leksand - MODO  2,55 – 4,30 – 2,20  Ja  2 
28 – 02 Södertälje – Brynäs 2,55 – 4,50 – 2,15  Ja      1 
 
02 – 03 Timrå - MODO  1,95 – 4,50 – 2,90  Nej  1 
02 – 03 Brynäs - Luleå  2,20 – 4,25 – 2,55  Ja  1 
02 – 03 Mora – Djurgården 1,95 – 4,50 – 2,90  Ja  X 
02 – 03 Färjestad – Leksand 1,25 – 6,50 – 8,50  Ja  2 
02 – 03 Linköping - Frölunda  2,05 – 4,30 – 2,80  Nej  2 
02 – 03 HV 71 – Södertälje 1,25 – 6,50 – 8,50  Ja     1 
 
04 – 03 Luleå – Timrå 1,55 – 5,50 – 4,70  Nej  2 
04 – 03 MODO - Brynäs IF 1,85 – 4,65 – 3,10  Ja  X 
04 – 03 Djurgården – Färjestad 3,25 – 4,65 – 1,80  Nej  1 
04 – 03 Leksand - Mora IK 2,20 – 4,30 – 2,55  Ja  2 
04 – 03 Södertälje – Linköping 3,50 – 4,85 – 1,70  Ja  2 
04 – 03 Frölunda - HV 71 1,85 – 4,50 – 3,15  Ja  X 
 
06 – 03 MODO – Luleå 1,85 – 4,50 – 3,15  Nej  1 
06 – 03 Brynäs – Timrå 1,70 – 4,75 – 3,55  Ja  X 
06 – 03 Färjestad - Mora  1,25 – 6,50 – 8,50  Nej  X 
06 – 03 Södertälje – Frölunda 3,95 – 6,00 – 1,50  Nej  2 
06 – 03 Leksand – Djurgården 2,20 – 4,30 – 2,55  Nej  1 
06 – 03 Linköping - HV 71 2,15 – 4,40 – 2,65     Nej  X 
 
Antal matcher: 300 st  
Resultat om vi spelat för 100 SEK per match:  - 2615  + 2435 
 
Favoriten hade rätt: 154 av 300   Slumpen hade rätt: 106 av 300 
154/300 = 51.3 %     106/300 = 35.3 % 

  
Medeloddset bland favoriterna: 441/300 = 1.47 
 
300/1.47 = 204 spel på favoriterna måste gå in för att det skall resultera i vinst.  
 


