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Sammanfattning 
Pairs trading är en relativt ny handelstrategi som endast har använts under ett par år-
tionden. En studie gjord på den amerikanska aktiemarknaden har visat att strategin 
har genererat ett positivt resultat. Syftet med denna uppsats är att undersöka om pairs 
trading kunnat skapa ett positivt resultat på den svenska aktiemarknaden under tids-
perioden 1995-2004.  

För att kunna genomföra studien, har daglig aktiedata inhämtats från Stockholms 
fondbörs. Datan som används är justerad för splittar och emissioner.  

Pairs trading strategin involverar två steg – identifiera aktiepar och handelssignaler. 
Aktieparen identifierades under en tolv månaders period. Då konstruerades ett av-
kastningsindex och en korrelationsmatris beräknades för varje period. Ur denna kor-
relationsmatris valdes sedan de tio aktiepar som hade högst korrelation. Dessa aktie-
par användes sedan under nästföljande handelsperiod som pågick under sex månader.    

För den undersökta perioden, 1995-2004, uppvisade studien att pairs trading strategin 
har genererat ett positivt resultat. Mer än 60 procent av alla positioner har haft en po-
sitiv utveckling och bidragit till det positiva resultatet. Övriga positioner har haft en 
negativ utveckling.  
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Abstract 
Pairs trading is a relatively new trading strategy, the strategy has only been used dur-
ing a couple of decades. A study made on the American stock market has shown that 
the strategy has generated a positive result. The purpose of this thesis is to investigate 
if pairs trading has been able to create a positive result on the Swedish stock market 
during the time period of 1995-2004.  

The data required for this thesis was collected from Stockholm stock exchange and is 
adjusted for splits and issues.  

The pairs trading strategy involves two stages – identification of pairs and trading 
signals. The pairs were identified during a period of 12 months. During this period a 
return index was constructed and a correlation matrix was calculated for each period. 
Out of this correlation matrix were then ten pairs with the highest correlation se-
lected. These pairs were then used in the next six-month trading period. 

The study show that the strategy generated a positive result for the time period exam-
ined 1995-2004. More than 60 percent of all positions had a positive development and 
contributed to a positive result. The other positions had a negative development.   
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer ämnet att introduceras. Kapitlet börjar med en bakgrund till pairs 
trading. Efter det kommer problemformulering, syfte och avgränsningar att presenteras. 
Till sist, beskrivs uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Människan har i alla tider försökt att maximera sin avkastning av olika slag. Fenome-
net spekulation är i en eller annan form lika gammal som människans historia. Det 
område av den ekonomiska vetenskapen som har haft den mest dramatiska och 
spännande utvecklingen under de senaste 40 åren, är finansiell ekonomi. Finansiell 
ekonomi började med att doktoranden Harry Markowitz 1952 presenterade en kort 
uppsats i tidskiften Journal of finance. Uppsatsens titel var ”Portfolio selection” och 
behandlade hur en optimal aktieportfölj konstrueras. Detta verk var inledande till 
den forskning som så småningom skulle ge honom nobelpriset i ekonomi. Efter Mar-
kowitz arbete utvecklades det fler modeller och teorier inom området finansiell eko-
nomi. Under 1950-taltet och 1960-talet framställs Tobins separationsteorem, Sharpes 
förenklade modell för portföljanalys och den väl kända Capital asset pricing model 
(CAPM). Andra banbrytande insatser inom området har gjorts av kända namn såsom 
Samuelsson, Fischer, Fama, Black, Scholes, Ross, Modiglianis och Miller. En utav an-
ledningarna till att finansiell ekonomi ha kunnat utvecklas så mycket, är att teoriut-
vecklingen har kunnat utvecklas tillsammans med empirisk forskning. Där skapandet 
av databaser med till exempel dagliga prisnoteringar på aktier och andra finansiella in-
strument har gjort det möjligt att bedriva omfattande empirisk forskning. Även den-
na uppsats kommer att i hög grad använda sig av den information om aktier som 
finns i databaser.  

Området finansiell ekonomi har därefter utvecklats till en hörnsten inom den eko-
nomiska vetenskapen, eftersom den värld vi lever i är osäker och finansiell ekonomi 
kan kortfattat beskrivas som den del av ekonomisk vetenskap som verkar med att 
hantera risk i den ekonomiska analysen. Det som är speciellt med finansiell ekonomi 
är att den kommer ifrån det dilemma som ekonomisk teori ofta fastnar i, nämligen 
att analysen antingen är för generell eller för abstrakt formad, vilket leder till att det 
blir väldigt svårt att dra några konkreta slutsatser i praktiken och verkligheten. Det 
har gjort att den finansiella ekonomins teorier har visats sig fungera väl på de finansi-
ella marknaderna. Där dessa teorier har stor påverkan i den praktiska verkligheten.  

De teorier som har utvecklats under 1900-talet har troligtvis ökat medvetandet för de 
aktörer som verkar på de finansiella marknaderna idag. Det är akademiker som ut-
vecklar teorier och modeller, men sedan är det marknadens aktörer som praktiskt till-
lämpar dem, genom strategier av olika slag.  

Det finns många olika modeller och teorier för hur marknaden kommer att utveckla 
sig. Några av dessa modeller går under namnet kvantitativa spekulationsmodeller som 
det under ett par årtionden tillbaka funnits intresse för på världens finansmarknader 
och då framförallt på Wall Street. En strategi av dessa är pairs trading. Pairs trading är 
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ett statistiskt handelsinstrument, vilket framförallt används av hedgefonder och större 
institutioner. Strategin för hur denna modell fungerar är tämligen enkel. Den handlar 
om att identifiera aktier eller snarare aktiepar vars kurser historiskt sett har rört sig 
på ett liknande sätt, de har alltså sinsemellan en hög korrelation. Sedan när differen-
sen mellan aktierna uppgår till ett fastställt avstånd, köps den ena aktien (förloraren) 
medan den andra aktien (vinnaren) blankas. Om historien repeterar sig kommer pri-
serna att mötas och positionerna avslutas. På så sätt gör investeraren vinst.  

I mitten av 1980-talet förenade investmentbanken Morgan Stanley med Nunzio Tar-
taglia i spetsen, en grupp matematiker, fysiker och systemvetare. Deras uppdrag var 
att utveckla kvantitativa arbitragestrategier, genom att använda sig av sofistikerade 
statistiska tekniker. De strategier som gruppen utvecklade var automatiserade så att 
de kunde utföra affärer, utan en människas ingripande. På så sätt eliminerades mäk-
larnas ”fingertoppkänsla” och ersattes av disciplinerade och konsekventa filtrerings-
regler. En utav de tekniker som gruppen använde sig av, involverade handel av aktier 
i par, vars kurser tenderade att röra sig tillsammans. Denna handelsstrategi blev sedan 
känd som pairs trading. Tartaglia och hans grupp använde denna handelsstrategi med 
stor succé under 1987, men 1989 upplöstes gruppen. Pairs trading har sedan dess bli-
vit populärt bland hedgefondförvaltare och institutionella placerare. En utav anled-
ningarna till dess popularitet är att strategin är marknadsneutral, vilket innebär att 
den kan användas oberoende hur markanden utvecklar sig. Den ökade populariteten 
och användningen av denna strategi framförallt på den amerikanska marknaden, har 
gjort att vinstmöjligheterna har minskat. Men på den svenska marknaden är pairs 
trading relativt okänt. 

1.2 Problemformulering 
Pairs trading är en relativt ny handelsstrategi som bara har använts under ett par årti-
onden. Empirisk forskning har visat att pairs trading kan skapa vinster. Denna studie 
avser att besvara följande frågeställningar för att få en förklaring till om pairs trading 
fungerar på den svenska aktiemarknaden.  

• Är pairs trading en lönsam strategi på aktiemarknaden i Sverige? 

• Om inte, varför? 

Indirekt, kommer även detta bli ett test av hypotesen om effektiva marknader 
(EMH). För om pairs trading kan användas till att skapa vinster, motsätter det EMH. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om pairs trading kunnat skapa ett positivt 
resultat på den svenska aktiemarknaden under tidsperioden 1995-2004.  

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats behandlar och grundar sig på aktiemarknaden i Sverige under tidspe-
rioden 1995-2004. Anledningen till varför tidsperioden sträcker sig över 10 år, är att 
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på så sätt försöka eliminera effekter av betydande och omvälvande händelser, som till 
exempel börskrascher och internationella oroligheter. Vidare kommer enbart aktier 
som har varit listade under hela undersökningsperioden och som det har varit regel-
bunden handel i användas. De kostnader som uppstår vid utförandet av strategin, till 
exempel transaktionskostnader, tas ingen hänsyn till vid beräknandet av strategins re-
sultat i denna uppsats. Däremot behandlas transaktionskostnaderna i resultat och ana-
lys avsnittet. De avgränsningar som är gjorda redogörs noggrannare i avsnitt 3.1. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är argumenterad i fem kapitel. Efter inledningskapitlet behandlas den teo-
retiska referensramen och även tidigare forskning i kapitel två. I kapitel tre beskrivs 
hur data inhämtas, behandlas och vilka metoder som används. Det fjärde kapitlet in-
nehåller resultat och analys. I det sista och femte kapitlet redogörs vilka slutsatser 
uppsatsen ger, samt förslag till vidare studier.  
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2 Teori 
I detta avsnitt behandlas den teori som pairs trading bygger på. Först diskuteras prissätt-
ningsteori, sedan behandlas teorin om effektiva marknader och arbitragebegreppet. Däre-
ger följer en diskussion om pairs trading och till sist presenteras tidigare studier inom äm-
net.  

2.1 Relativ prissättning 
Värdepapper kan prissättas antingen genom absolut prissättning eller relativ prissätt-
ning. Vid absolut prissättning värderas värdepappret på det klassiska sättet, genom 
fundamentaldata så som diskonterade framtida kassaflöden. Absolut prissättning är 
tämligen komplicerat att genomföra, eftersom det finns ett relativt stort spektrum av 
felmarginaler och uppskattningar.  

Relativ prissättning är en enklare prissättningsmodell att tillämpa. Relativ prissätt-
ning innebär att två värdepapper, vilka är varandras nära substitut, borde säljas för 
samma pris, ha samma värdering. Men modellen säger inte vad det exakta priset bör 
vara. Om priserna skiljer sig åt, beror det antingen på att det ena värdepappret är 
övervärderat och det andra värdepappret är undervärderat, eller en kombination av 
båda delarna. I och med detta tillåter relativ prissättning ”bubblor” i ekonomin. Även 
om priset skulle vara felsatt, är lagen om ett pris (LOP) och ”nära-LOP” applicerbar 
på relativ prissättning. Ingersoll (1987) definierar LOP som ”the proposition…that two 
investments with the same payoff in every state of nature must have the same current 
value.” Alltså borde två värdepapper med samma avkastning i alla tillstånd, ha samma 
värde. Chen och Knez (1995) vidarutvecklar detta till följande argument, ”closely inte-
grated markets should assign to similar payoffs prices that are close.” De menar att två 
liknande värdepapper, bör säljas för ett liknande pris. Detta är naturligtvis ett svagare 
krav, men det tillåter undersökning av ”nära-effektiva” marknader, eller i Chen och 
Knez fall, ”near integrated markets”. Observera att detta kan motsvara önskan att hit-
ta aktier som rör sig gemensamt, så länge tillståndet ”every state of nature”, kan defi-
nieras som tidsserier av observerade historiska handelsdagar. (Vidyamurthy, 2004) 

2.2 Effektiva marknadshypotesen 
En utav de grundläggande pelarna inom finansiell ekonomi är hypotesen om effektiva 
kapitalmarknader (EMH). Den effektiva kapitalmarknadshypotesen handlar om pris-
sättning på marknader och dess hypotes är att en effektiv kapitalmarknad, är en 
marknad där aktiepriserna reflekterar all tillgänglig information. EMH antar att all 
information reflekteras direkt i aktiepriserna och därför ska investerare bara förvänta 
sig normal avkastning på aktier i förhållande till riskexponeringen.  

Enligt Haugen (2001), kan den effektiva marknadshypotesen delas in i tre nivåer, be-
roende på grad av effektivitet och på tillgänglig information. Dessa tre nivåer är; svag, 
halvstark och stark form av effektivitet. Denna klassifikation presenterades i en väl-
känd artikel av Eugena Fama 1970. Artikeln av Fama (1970) anses vara grunden för 
teorin om effektiv marknad. De tre former av effektivitet presenteras i figuren nedan. 
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Figur 1 Aktiemarknadens effektivitet och relevant informationsmängd 

  

Källa:  Ombearbetning av Ross, Westerfield & Jaffe (2005), figur 13.3, s. 356 

Den svaga formen av effektivitet är den lägsta nivån av effektivitet. Den innebär att 
endast historisk information reflekteras i dagens aktiekurser.  

Den andra nivån av effektivitet, är den halvstarka formen av effektivitet och det inne-
bär att nuvarande aktiekurser inte bara reflekterar historisk information, utan även 
all offentlig publicerad information.  

Den starka formen av effektivitet är den högsta nivån av effektivitet. I denna form re-
flekteras all information, publik och privat, i aktiekurserna. Om en marknad uppvi-
sar stark form av effektivitet, medför det att inga investerare (inte ens insiders) kan 
investera på marknaden och göra bättre resultat än en marknadsportfölj. (Fama, 1970) 

2.3 Arbitrage 
Rent arbitrage existerar när det går att erhålla en riskfri vinst genom att utnyttja ”fel-
prissättningar” på marknaden. Som ett exempel på ren arbitrage kan handeln med 
samma aktie på två olika marknader nämnas. Till exempel handlas Ericsson-aktien 
både på Stockholmsbörsen och New York Stock Exchange samtidigt. Om det upp-
står skillnader i Ericssons aktiekurs, kan mäklare sälja och köpa aktier samtidigt på de 
båda aktiebörserna och genom låga transaktionskostnader och stora handelsvolymer 
göra en riskfri och självfinansierad vinst. Arbitrageaktivitet är ett kritiskt moment för 
den moderna effektiva aktiemarknaden. Eftersom arbitragevinster är definitionsmäs-
sigt riskfria vinster, vill alla placerare utnyttja sådana möjligheter när de uppkommer. 
Men det krävs relativt få placerare för att utnyttja arbitrage-möjligheter och genom 
dessa placerares handel försvinner också stora delar av arbitrage-möjligheterna. (Alex-
ander, Bailey & Sharpe, 1999)  

Pairs trading strategin är inte på något sätt riskfri, men strategin är självfinansierad 
och utnyttjar de ”felprissättningar” som finns på marknaden. Därför kan pairs trading 
inte definieras som ren arbitrage, utan snarare betecknas som ett statistiskt arbitrage.1  

                                                
1 Arbitrage-möjligheten uppkommer på grund av statistiska prisineffektiviteter mellan värdepapper. 

(Whistler, 2004 s. 2) 

Stark form: All tillgänglig informa-
tion, även inside och privat informa-
tion.  

Halvstark form: All publik informa-
tion. 

Svag form:  Historisk information. 
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2.4 Pairs trading  
Pairs trading är en marknadsneutral aktiestrategi, där strategin går ut på att identifiera 
aktiepar vars kurser historiskt sett har en hög korrelation. När ett aktiepar har identi-
fierats och differensen mellan dem uppgår till ett bestämt avstånd, köps (lång)2 den 
ena aktien (förloraren) och den andra aktien (vinnaren) blankas (kort)3. Enligt strate-
gin ska sedan aktiekurserna korrigeras på så sätt att de sammanfaller igen och på så 
sätt skapas vinstmöjligheter.  

Det finns flera anledningar som gör pairs trading till en attraktiv aktiestrategi. Pairs 
trading är en marknadsneutral aktiestrategi, vilket gör att strategin är oberoende av 
om marknaden går upp eller ner, utan är bara beroende av att aktieparen sammanfal-
ler. Strategin innebär en liten beta, β 4, exponering till marknaden, eftersom det inve-
steras lika mycket kapital i den långa som den korta positionen, när en investering 
görs. Som ett resultat av detta, är avkastningen från pairs trading relativt stabilt med 
ganska låg risk involverad. Strategin är även självfinansierande, eftersom det positiva 
kassaflöde som erhålls vid blankningen används för att finansiera den långa positio-
nen. Alltså krävs det relativt lite kapital för att utföra denna strategi. 

Det finns även nackdelar med denna aktiestrategi. Det är relativt stora transaktions-
kostnader som är förenande med pairs trading. Eftersom när en investerare tar en po-
sition, innebär det både en lång och en kort position, således två transaktionskostna-
der. Ett riskmoment som är involverat i pairs trading strategin är blankningen. Att 
blanka en aktie är riskfyllt, eftersom det innebär en obegränsad ”nedsida”. För när en 
aktie blankas, finns det ingen teoretisk gräns för hur mycket aktien kan öka i värde 
och därmed ingen gräns för hur stora förlusterna kan bli.  

Det finns två versioner av pairs trading strategin på aktiemarknaden, den ena gruppen 
baseras på fundamental analys och den andra på statistisk och teknisk analys. I den 
fundamentala analysen krävs det omfattande analyser av företag för att identifiera rätt 
aktiepar. Oftast är de i samma sektor och på så sätt påverkas de likartat av samma 
fundamenta. Denna strategi av pairs trading är ofta begränsad till institutionella pla-
cerare, som har betydande tillgångar för att genomföra de mycket tidskrävande och 
detaljerade analyser som krävs.  

Det statistiska och tekniska tillvägagångssättet av pairs trading är baserat på teorin om 
relativ prissättning, där aktier vilka är varandras nära substitut, bör ha samma värde-
ring. Statistiska tekniker används för att identifiera aktiepar och beräkna avvikelser. I 
denna del av pairs trading behöver inte aktieparen vara i samma sektor, utan de kan 
tillhöra olika sektorer. (Whistler, 2004 och Vidyamurthy, 2004) 

                                                
2 Med ”lång” menas att köpa en aktie, som senare kan säljas. 

3 Med ”kort” menas att en investerare säljer en aktie som han inte äger (blankar), men är bunden att 
återköpa aktien senare. 

4 Beta-värdet mäter hur känslig aktiens avkastning är i förhållande till marknadsportföljens avkastning. 
(Haugen, 2001 s. 97) 
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I denna uppsats är pairs trading baserad på statistisk analys. Denna strategi involverar 
två steg – identifiera aktiepar och handelssignaler. Hur identifieringen har gått till 
väga kommer att tas upp i metod avsnittet. 

2.5 Tidigare studier  
Eftersom pairs trading är en relativt ny strategi, är antalet studier inom området få.  

En studie gjord av Gatev, Goetzmann och Rouwenhorst (1999) är den enda veten-
skapliga undersökning som har gjorts inom detta område. Gatev et al., testar aktie-
strategin, pairs trading, på New York Stock Exchange under tidsperioden 1962-1997. 
Författarna benämner denna strategi som ett statistiskt handelsinstrument. De under-
söker risk- och avkastningskarateristiska kännetecken för pairs trading, genom att 
använda data på dagsbasis under perioden 1962-1997. Handelsstrategin som de använ-
der har en handelsperiod på sex månader och den årliga genomsnittliga överavkast-
ningen uppgår under den undersökta perioden till drygt 12 procent för ”topp-
portföljerna” inom pairs trading. De visar att en del av denna överavkastning kan 
bero på institutionella faktorer, som till exempel bid–ask bounce.5 Men strategin visar 
signifikant positiv avkastning, även efter kompensation för institutionella faktorer 
och transaktionskostnader. Gatev et al., gjorde även bootstraps-test med slumpvis ut-
valda aktiepar, för att på så sätt fastställa att avkastningarna från pairs trading skiljer 
sig från att vara vinster från mean-reversion. De slumpvis utvalda aktieparen uppvisar 
ett negativt resultat under den undersökta perioden. Detta tyder på att ”pairs tra-
ding”-effekten skiljer sig från tidigare bevisade mean-reversion vinster.  

Gatev et al., arbete innehåller mycket data och beräkningar. De olika parportföljerna 
delas in i segment, ”topp fem”, ”topp 20”, ”20 efter 100” och ”alla”. Undersökningen 
innehöll igenomsnitt 1870 aktiepar i den samlade portföljen för varje handelsperiod 
och det sammanlagda materialet bestod av 408 olika handelsperioder, under perioden 
februari 1963 till december 1997. Författarna testar också parportföljerna i en 
branschsegmenterad modell, där de delas upp i ”utilities”, ”transportation”, ”financi-
als” och ”industrial”.  

De parportföljer som genererade högsta överavkastningen var osegmenterade ”topp 
20”. Dessa portföljer hade en genomsnittlig årlig överavkastning på drygt 12 procent 
under den undersökta perioden. De andra portföljerna, segmenterade och osegmente-
rade, uppvisade alla en genomsnittlig positiv årsavkastning, som varierade mellan sex 
och 12 procent.  

Författarnas slutsats är att deras resultat stämmer överens med hypotesen om positiv 
autokorrelation för avkastningen av värdepapper på dagsbasis och att det inte kan 
förklaras med den mean-reversion som finns dokumenterad i den ekonomiska littera-
turen. De konstaterar också att det krävs att strategin kan utföras till relativt låga 
transaktionskostnader, vilket stora institutioner har möjlighet till.  

                                                
5 Bid-ask bounce är en effekt som fås genom att vissa finansiella aktörer kan köpa aktier till dess sälj-

kurs (den lägre kursen) och sälja aktier till köpkursen (den högre kursen). (Haugen, 2001 s. 157) 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som används i uppsatsen. Först diskuteras hur data-
insamlingen har gått tillväga. Därefter beskrivs hur pairs trading strategin är utförd. Till 
sist presenteras hur resultatet har beräknats.  

3.1 Data 
Denna uppsats behandlar den svenska aktiemarknaden under tidsperioden 1994-2004. 
Den data som behövs för det empiriska arbetet i denna uppsats, är insamlad från 
Stockholms fondbörs hemsida.6 Datan har en hög trovärdighet, eftersom den bygger 
på offentlig statistik.  

Antalet aktier i denna studie har begränsats till att innefatta de aktier som har varit 
noterade på A- och O-listan7 under hela undersökningsperioden, 1994-01-03 – 2004-
12-30. De aktiekurser som använts är justerade för splittar och emissioner. Vidare har 
aktier med liten eller ingen handel under en längre period att sorterats ut.  

Omkring 100 aktier var noterade mellan 1994 och 2004. Men efter det att aktier med 
liten eller ingen handel under en längre period sorterades bort, minskade antalet till 
50 aktier.8 Dessa aktier har legat som grund för de tio aktiepar9 som sedan använts i 
de olika handelsperioderna.  

3.2 Aktieparformation 
Aktieparen identifieras under en period av tolv månader. Under denna period kon-
strueras ett avkastningsindex som är baserat på dagsdata och justerat för splittar och 
emissioner, för varje aktie. Aktier med liten eller ingen handel under en längre period 
sorteras ut. Detta för att försöka bibehålla likvida aktier som är användbara i pairs 
trading.  

En korrelationsmatris beräknas sedan med alla de aktier som uppfyller ovanstående 
krav. Ur korrelationsmatrisen väljs sedan de 10 aktiepar som har högst korrelation, 
där alla aktiepar har en korrelation som är högre än 0,89. 

När aktieparen har identifierats under ett år, handlas de sedan under en sexmånadspe-
riod. För att en fortlöpande handel skall kunna upprätthållas, överlappar formations-
perioderna varandra med sex månader, så att det sker ett kontinuerligt nyskapande av 
aktiepar.  
                                                
6 www.omxgroup.com/stockholmsborsen 

7 O-listan inkluderar även tidigare OTC-listan. De aktier som var noterade på OTC-listan, blev note-
rade på O-listan 2000-07, när OTC-listan upphörd. (Börs Guide, 2002:2) 

8 En fullständig lista över de aktier som ingick i studien finns i bilaga 1.  

9 I bilaga 2, finns en komplett lista över vilka aktiepar som studien behandlade under de olika handels-
perioderna.  
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3.2.1 Handelssignaler och handelsperiod 
Handelsperioden öppnas dagen efter det att perioden för identifiering av aktiepar har 
avslutats. Som det är nämnt tidigare i uppsatsen ingås en lång position i den ena akti-
en och i den andra aktien ingås en kort position, när differensen mellan dem uppgår 
till ett visst avstånd. Detta avstånd baseras på standardavvikelse, där ett aktiepar öpp-
nar för handel, när de båda aktiernas indexerade kurser skiljer sig med ett avstånd av 
mer än två standardavvikelser. Men positionerna öppnas inte när avståndet skiljer sig 
med två standardavvikelser första gången, utan andra gången, när aktieparen är på väg 
tillbaka mot medelvärdet igen. På så sätt minskar risken i strategin. De båda positio-
nerna stängs sedan när den indexerade prisration är tillbaka på medelvärdet och posi-
tionerna har då ett naturligt avslut. Nya positioner kan inte ingås förrän de gamla är 
avslutade. Standardavvikelserna och medelvärdet har beräknats under den period då 
aktieparen formaterades. Figur 2 visar en illustration av detta.  

Figur 2 Illustration av timingen av öppnande och stängning av positionerna  

 

Källa:  Egen bearbetning 
 

Beräkningsmässigt öppnas handelspositionen med att positionerna för köp respektive 
blankning är lika stora. Det positiva kassaflöde som initialt uppkommer vid blank-
ningen, investeras direkt i den långa positionen. Alltså blir resultatet en nollsumme-
investering. När positionerna sedan avslutas, antingen genom ett naturligt avslut eller 
på grund av att handelsperioden är slut, ska den långa positionen under tiden ha haft 
en positiv kursutveckling och den korta positionen en negativ kursutveckling, enligt 
pairs trading strategin. På så sätt bidrar båda positionerna till ett positivt kassaflöde.  

Under handelsperioden kan ett aktiepar öppnas och stängas under ett obegränsat an-
tal gånger. Men eftersom den data som används i denna uppsats är dagsdata, baserad 
på dagens sista kurs, kan en position endast öppnas eller stängas under samma dag. I 
verkligheten är detta dock ingen begränsning, utan multipla öppnanden och avslut, är 
både teoretiskt och praktiskt genomförbara under en och samma dag.   

Om en position har öppnats under handelsperioden, men inget naturligt avslut har 
infallit, avslutas positionen under handelperiodens sista dag, oavsett resultat. Detta ef-
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tersom inga positioner ska vara öppna över skiftet till nästa handelsperiod. (Whistler, 
2004 och Gatev et al., 1999) 

För att förklara handelsstrategin bättre, illustreras ett exempel på hur pairs trading 
kan fungera. I figurerna nedan, visas ett exempel över den indexerade aktieavkast-
ningsutvecklingen och den indexerade prisration för aktieparet Gambro A och Inves-
tor A, under handelsperioden 1996-01-02 till 1996-06-28. I figur 3, ser vi alltså att akti-
ernas utveckling följer varandra relativt lika.  

Figur 3 Indexerad aktieavkastningsutveckling för Gambro A och Investor A 
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I exemplet från figur 4, ser vi att aktieparet har fyra öppningar för handel under peri-
oden, men bara tre av dessa har ett naturligt avslut. Den sista öppna positionen avslu-
tas på grund av att handelsperioden är slut och har inget naturligt avslut. Öppningar-
na sker inte heller i samma riktning, ingen aktie är ”ledare”. 

Figur 4 Indexerad prisratio mellan Gambro A och Investor A 
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3.3 Resultatberäkning 
Pairs trading strategins resultat under de olika handelsperioderna har beräknats på 
följande sätt: Summan av de enskilda aktieparens resultat beräknades för varje period, 
för att på så sätt få fram ett totalt resultat för de olika handelsperioderna. Det totala 
resultatet har sedan ackumulerats för att visa pairs trading strategins resultat över hela 
den undersökta tidsperioden, 1995-2004. 

Som det är nämnt tidigare, är den långa respektive den korta positionen lika stora.10 
Det positiva kassaflöde som uppkommer vid blankningen, investeras direkt i den 
långa positionen. Därför blir resultatet en nollsummeinvestering, där pairs trading 
strategin är självfinansierad. Både den långa och den korta positionen kommer att bi-
dra till ett positivt resultat, om de utvecklas enligt strategin. Om de däremot utveck-
las tvärtemot strategin, kommer investeraren att få använda pengar ur egen ficka för 
att täcka den förlust som har uppkommit. Summan av investeringen i den långa och 
den korta positionen är noll, därför är fel att tala om procentuell avkastning, istället 
är det fråga om resultat i kronor. Till exempel betyder talet 40 i tabell 1, inte en vär-
deökning på 40 procent, utan att resultatet för den handelsperioden var 40 kronor.  

                                                
10 100 kronor användes som belopp i både den korta och den långa positionen.  
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4 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet av pairs trading strategin. Resultatre-
dovisningen sker i diagram, analyserande text och tabeller. 

4.1 Resultat och analys 
Under alla handelsperioder, under tidsperioden 1995-2004, genomfördes det samman-
lagt 356 affärer. Varje handelsposition kräver fyra affärer, två för att ingå en position 
och två för att avsluta den. I genomsnitt öppnade 74 procent av de tio utvalda aktie-
paren för handel. Men bara 34 procent av de aktiepar som öppnade för handel, hade 
ett naturligt avslut. Utav de aktiepar som hade ett naturligt avslut, öppnades 62 pro-
cent ännu en gång, av dessa hade sedan 61 procent ett naturligt avslut.  

I tabellen nedan visas det totala resultat som strategin uppvisar på den svenska aktie-
markanden, under tidsperioden 1995-2004. 

Tabell 1 Resultattabell  

 Period Resultat (kr) 
Ackumulerat 
resultat (kr) 

 Börsens* 
utveckling 

1995.1 -34,027 -34,027 + 
1995.2 -63,299 -97,326 + 
1996.1 87,395 -9,931 + 
1996.2 -42,604 -52,535 + 
1997.1 65,424 12,889 + 
1997.2 43,404 56,293 + 
1998.1 -66,163 -9,87 + 
1998.2 -153,024 -162,894 – 
1999.1 233,536 70,642 + 
1999.2 -105,554 -34,912 + 
2000.1 2,374 -32,538 + 
2000.2 -10,931 -43,469 – 
2001.1 62,785 19,316 – 
2001.2 153,597 172,913 – 
2002.1 -180,219 -7,306 – 
2002.2 -3,977 -11,283 – 
2003.1 104,204 92,921 + 
2003.2 -18,408 74,513 + 
2004.1 -27,1 47,413 + 
2004.2 84,46 131,873 + 

* Börsen i detta fall avser SAX-index.                         
+ = Börsen hade en positiv utveckling under perioden.                                            
–   = Börsen hade en negativ utveckling under perioden. 

 

Som tabellen visar, genererade pairs trading strategin ett positivt totalt resultat på näs-
tan 132 kronor, under tidsperioden 1995-2004. Under denna tidsperiod hade nio han-
delsperioder ett positivt resultat, medan elva uppvisade ett negativt resultat. Att resul-
tatet varierar så kraftigt och även uppvisar ett negativt resultat under mer än hälften 
av handelsperioderna är inte önskvärt. Att resultatet varierar så mycket mellan de 
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olika handelsperioderna, tyder på att pairs trading strategin är förknippad med rela-
tivt stora risker. 

En anledning till att resultatet varierar så kraftigt, är att när det är få aktiepar som 
öppnar för handel i en handelsperiod, har dessa aktiepars utveckling väldigt stor på-
verkan på hela periodens utveckling. Exempel på en sådan period var perioden 
2003.1. Om det skulle ingå ett större antal aktiepar än tio, i varje period, skulle för-
modligen också fler antal aktiepar öppna för handel. På så sätt skulle varje enskilt ak-
tiepars utveckling inte ha lika stor påverkan på hela handelsperiodens utveckling och 
den skulle då inte variera så kraftigt.  

Om båda aktierna i aktieparet utvecklas i ”fel” riktning, kan det också få stora konse-
kvenser för hela periodens resultat. Så var fallet 1998.2, då Ericsson och Nokia, inte 
utvecklade sig så som man förväntade sig enligt strategin.  

Nedan visas ett diagram över strategins resultat. Detta för att ge en mer överskådlig 
bild över resultatets utveckling.  

Figur 5 Resultatdiagram 
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Eftersom strategin genererade hela 356 affärer under perioden 1995-2004, blev vinsten 
per affär inte så stor (0,37 kronor). Detta gör att transaktionskostnaderna för att utfö-
ra strategin inte får överstiga 0,37 procent per affär för att strategin ska kunna genere-
ra ett vinstgivande resultat. För placerare som inte investerar så stora belopp, kan det 
bli svårt att få strategin lönsam, då stora delar av vinsten måste användas för att täcka 
transaktionskostnader. Detta trots att konkurrensen bland internetmäklare har gjort 
att transaktionskostnaderna för värdepapper har sjunkit betydligt, kan det ändå vara 
svårt för privatpersoner att få strategin lönsam. Detta gör att strategin är bättre läm-
pad för större institutioner, som till exempel olika fonder, som kan utföra strategin 
till lägre transaktionskostnader och även göra större investeringar.  

Pairs trading strategins resultat är ett test av hypotesen om effektiva marknader. För i 
och med att strategin kunde användas till att skapa vinster, enbart genom användning 
av historisk aktiekursdata, står det i motsatt till EMH och då dess halvstarka form. 
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Detta kan tyda på att en anomali föreligger. Men för att strategin ska bli klassad som 
en anomali, ska den ha blivit noterad på flera marknader och under flera tidsperioder. 
Därför behövs det fler studier inom ämnet, innan pairs trading kan bli klassad som en 
anomali. 

Vid en undersökning av vilka aktier som ingick i aktieparen, finner man att 49 olika 
aktier, av de totalt 50 disponibla aktierna förekommer i olika aktiepar, under den un-
dersökta perioden. Utav dessa 49 aktier är det fem enskilda aktier11 som tydligt fram-
träder och förekommer i mer än en tredjedel av alla aktiepar.   

Om man tar bort de aktier som förkommer tre eller färre gånger som paraktier, med-
för det att endast 35 olika aktier finns kvar. Vid varje handelsperiod konstrueras 10 
aktiepar, alltså har 200 aktiepar konstruerats under hela undersökningsperioden. Elva 
aktier utgör över 51 procent av dessa 200 aktiepar. Därför bör det noteras att det är 
endast ett fåtal aktier som dominerar över hälften av alla aktiepar.  

Strategin för pairs trading, är att den aktie man ingår en lång position i, ”förloraren”, 
ska stiga i värde och på så vis göra den långa positionen lönsam. Samtidigt ska ”vinna-
ren”, vilket man ingår en kort position i, minska i värde och på så vis generera en 
vinst. Och så har utvecklingen varit i 41 procent av alla affärer, under den undersökta 
perioden (se tabell 2). Men i 18 procent av fallen, har aktierna utvecklats tvärtemot 
strategin, då båda aktierna har bidragit till ett negativt resultat. I resterande fall, 41 
procent, har en utav positionerna utvecklat sig i rätt riktning, medan den andra har 
utvecklat sig i fel riktning. I dessa fall där bara en aktie utvecklade sig i rätt riktning, 
är förhoppningarna att aktieparets ena position har utvecklats tillräckligt positivt för 
att kunna täcka förlusten i den motsatta positionen.  

I tabellen nedan ges en uppställning hur de olika aktieparen har utvecklats under 
tidsperioden 1995-2004. 

Tabell 2 Aktieparens individuella utveckling 

   + +   + –    – – pos. neg. 
1995.1 - 2004.2 73 73 32 109 69
Procent 41 41 18 61 39

++ = Båda aktierna bidrog till ett positivt resultat.                                 
+–  = Enbart en av aktierna bidrog till ett positivt resultat.                                                
––      = Båda aktierna bidrog till ett negativt resultat.  
 

Tabell 2 visar också hur många utav positionerna som har haft en positiv respektive 
negativ utveckling under tidsperioden 1995-2004. 61 procent av alla ingångna positio-
ner har uppvisat ett positivt resultat, medan 39 procent har haft ett negativt resultat. I 
studien gjord av Gatev et al., på New York Stock Exchange under tidsperioden 1962-
1997, var det 24 procent av observationerna som hade negativt resultat i ”topp fem” 
portföljen. En anledning till varför denna uppsats som undersöker den svenska ak-

                                                
11 Dessa aktier är: Industrivärden C (7,7%), Ericsson A (7,5%), Industrivärden A (7,2%), Ericsson B 

(6%) och OMX (4,5%). 
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tiemarknaden, påvisar ett större antal observationer med negativt resultat, kan vara 
att antalet undersökta år är färre. Det är möjligt att resultatet skulle bli mer likartat, 
om undersökningsperioden skulle ha varit liknande.  

Som tabell 1 visade, genererade pairs trading strategin ett positivt resultat på nästan 
132 under tidsperioden 1995-2004. Men strategins resultat varierade kraftigt mellan de 
olika handelsperioderna. Eftersom pairs trading är en marknadsneutral strategi, ska 
strategin vara oberoende av om marknaden går upp eller ned. Det visade sig att pairs 
trading har samma utveckling som börsen i 11 av 20 handelsperioder. I de övriga har 
strategin en motsatt utveckling jämfört med börsen Detta kan tolkas som om pairs 
trading inte helt är en marknadsneutral strategi, utan att strategins utveckling till viss 
del beror på marknaden som helhet. Men som tabell 1 visar har strategin genererat ett 
positivt resultat även under perioder som börsen utveckling har varit negativ.   

Det finns flera sätt att försöka minska resultatskillnaden mellan de olika perioderna. 
Nedan kommer det att nämnas några. 

Ett sätt att är att införa stop-loss12 och avsluta positionerna om aktieparen utvecklas 
på ett ogynnsamt sätt. Till exempel kan stop-lossen aktiveras när förlusten är större 
än en viss del av den initiala positionen.  

Ett annat sätt att undvika för stora förluster är att ha lite uppsikt över den fundamen-
tala biten i de aktiepar som är tänkta att ingå positioner i, eller där positioner redan är 
tagna. Detta eftersom fundamentala förändringar i en av aktierna kan förändra deras 
förhållande, på så sätt att det indexerade prisskillnaden förändras permanent. Detta 
kunde noteras i några fall under studien, då aktier efter en initial förändring, fortsatte 
att ha en likartad utveckling, fast nu med den initiala förändringen som skillnad. 
Denna tendens kan tolkas som att den initiala förändring kan vara någon form av in-
formationschock som är specifik för det ena företaget och som förändrar dess värde. 
När sedan denna informationschock har implementerats i aktiekursen, fortsätter båda 
aktierna att i normal ordning reagera på den fundamentala information som påverkar 
dem.   

                                                
12 Stop-loss aktiveras när aktiekurserna når eller passerar en viss förbestämd nivå. Det används bland 

annat för att minimera förluster. (Elton & Gruber, 1995 s. 27) 
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5 Slutsats  
I detta avslutande kapital, presenteras slutsatserna. Till sist, presenteras några förslag till 
vidare studier i ämnet.  

5.1 Slutsats 
Denna uppsats började med att framlägga två frågeställningar. Den första var om pa-
irs trading är en lönsam strategi på aktiemarkanden i Sverige. Om strategin inte är 
det, vad finns det då för anledningar till det, var den andra. Dessa två frågor ledde 
fram till uppsatsens syfte: 

”Syftet med denna uppsats är att undersöka om pairs trading kunnat skapa ett positivt re-
sultat på den svenska aktiemarknaden under tidsperioden 1995-2004.” 

Studien uppvisar ett positivt resultat på nästan 132 kronor för hela perioden 1995-
2004, men under vissa år är resultatet negativt och det varierar kraftigt. Detta tyder 
på att pairs trading strategin är förknippad med ganska stora risker.  

Drygt 60 procent av alla positioner har haft ett positivt resultat. Resterande del har 
haft ett negativt resultat. Det skulle vara önskvärt om en större andel av positionerna 
utvecklade efter pairs trading strategin. Genom att ha en översikt över den funda-
mentala aspekten för aktieparen och genom att använda stop-loss kan nog resultat-
skillnaderna mellan de olika handelsperioderna minska och strategin kanske generera 
en bättre utveckling.  

I mer än 40 procent av alla affärer har positionerna utvecklats sig så att båda aktierna 
har bidragit till ett positivt resultat. Precis så som pairs trading strategin ska fungera. 
Men i 18 procent av fallen, har båda positionerna medverkat till ett negativ resultat, 
tvärtemot strategin. I övriga affärer har positionerna utvecklats i olika riktningar.  

Vinsten per affär under perioden 1995-2004 blev 0,37 kronor. Därför är Pairs trading 
strategin mer passande för större institutioner än för privatpersoner, eftersom större 
institutioner kan utföra strategin till lägre transaktionskostnader och göra större in-
vesteringar än privatpersoner vanligtvis kan göra.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att pairs trading har kunnat skapa ett positivt 
resultat på den svenska aktiemarknaden, under den undersökta tidsperioden.  

5.2 Förslag till vidare studier 
Eftersom det inte har gjort många studier inom ämnet pairs trading, finns det mycket 
kvar att studera. Nedan följer några förslag till vidare studier.  

• Att konstruera en modell som maximerar pairs trading strategins resultat, 
skulle vara en mycket intressant studie. Faktorer som skulle kunna mo-
delleras är till exempel parformationens längd, handelsperiodens längd, 
handelsignaler och portföljens storlek.  
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• Ett annat förslag till vidare studier skulle vara att göra en liknande studie, 
men under en annan tidsperiod än den som undersöks i denna uppsats.  

• Att testa strategin på en annan aktiemarknad än den i Sverige och sedan 
jämföra resultatet med Sveriges resultat för att se om de stämmer överens, 
är ytterligare ett förslag till vidare studier.  
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Bilaga 1 
Data över de aktier som ingick i studien.  

A-listan, Mest omsatta  A-listan, Övriga  O-listan, Attract 40 O-listan, Övriga 

Atlas Copco A   Bure Equity   Active Biotech  Avanza 

Atlas Copco B   Gunnebo   Bilia A   Lundbergs B 

Electrolux B   Haldex   H&M B   PEAB B 

Ericsson A   Hexagon B  IBS B   Ratos B 

Ericsson B   Hufvudstaden A  NCC B   Wallenstam B 

Gambro A   WM-data B  Nolato B   Öresund 

Gambro B      Rottneros  

Getinge B      Wihlborgs 

Holmen B 

Industrivärden A 

Industrivärden C 

Investor A 

Investor B 

Nokia SDB  

OMX 

SCA B 

SEB A 

SEB C 

Securitas B 

SHB A 

SHB B 

Skandia   

Skanska B 

SKF A 

SKF B 

SSAB A 

SSAB B 

Trelleborg B 

Volvo A 

Volvo B 
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Bilaga 2 
Data över de aktiepar som ingick i de olika handelsperioderna.  

1995.1   1995.2   1996.1  
SEB A - SHB B  Gambro A - WM-data B  SHB A - Skandia 
Industrivärden A - Hufvudstaden A  Gambro B - WM-data B  SHB B - Skandia 
Industrivärden C - Hufvudstaden A  Hexagon B - WM-data B  Ericsson A - Haldex 
SEB A - SHB A  Haldex  - WM-data B  Getinge B  - WM-data B 
IBS B - Avanza   Investor A - Hexagon B  Skandia - Skanska B 
Industrivärden A - Lundbergs B  Ericsson A - Getinge B  Getinge B  - Gunnebo 
OMX - Lundbergs B  Gambro B - Haldex  Gambro A  - Investor A 
SEB A - Hufvudstaden A  Investor A - Haldex  Gambro A  - Investor B 
SHB A - Hufvudstaden A  Investor B - Hexgon B  Gambro B - Investor A 
SHB B - Hufvudstaden A  Haldex  - Hexgon B  Gambro B - Haldex 
        
        
1996.2   1997.1   1997.2  

Getinge B  - OMX  Bure Equity  - H&M B  Ericsson A  - Industrivärden A 
OMX  - Securitas B  Atlac Copco A  - SSAB  A  Ericsson A   - Nokia SDB  
OMX  - Ratos B  SEB A  - Skanska B  Ericsson B   - Nokia SDB  
Securitas B  - IBS B  Securitas B - IBS B  Industrivärden C  - Investor A 
Securitas B  - Ratos B  Securitas B  - Ratos B  Industrivärden C  - Investor B 
IBS B  - Ratos B  Hexagon B - H&M B  Ericsson A  - Industrivärden C 
OMX  - IBS B  Atlac Copco A  - SSAB B  Ericsson B  - Industrivärden A 
Getinge B  - Securitas B  Atlac Copco B  - SSAB A  Ericsson A  - Investor A 
Getinge B   - Ratos B  Atlas Copco B   - SSAB B  Ericsson A   - Investor B 
Electrolux B - SSAB B  Industrivärden C   - Hexagon B  SEB A  - Ratos B 
        
        
1998.1   1998.2   1999.1  
Ericsson A  - Nokia SDB   OMX  - Skandia  Trelleborg B - Volvo A 
Ericsson B  - Nokia SDB   Ericsson A  - Nokia SDB   Investor A - SEB A 
Ericsson A  - Industrivärden A  OMX  - SEB A  Investor A - SEB C 
Ericsson A  - Industrivärden C  Ericsson B  - Nokia SDB   Investor B - SEB A 
Ericsson B  - Industrivärden A  OMX  - SEB C  Investor B - SEB C 
Ericsson B  - Industrivärden C  SEB A - Skandia  SSAB A - Trelleborg B 
Atlac Copco A  - Industrivärden C   Ericsson A  - Industrivärden C  SSAB A - Rottneros  
Atlac Copco B  - Industrivärden C   Industrivärden A - Nokia SDB   SSAB B - Rottneros  
Atlac Copco A  - Industrivärden A  Industrivärden A - Ratos B  Trelleborg B - Rottneros  
Skandia - H&M B  SKF B - Rottneros   Bilia A - Wihlorgs 
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1999.2   2000.1   2000.2  
Industrivärden C  - SEB C  Ericsson A  - Industrivärden C  Ericsson A  - Industrivärden A 
Industrivärden A - SEB C  Ericsson B  - Industrivärden C  Ericsson B  - Industrivärden A 
Industrivärden A - Lundbergs B  SCA B - SKF A  Ericsson B  - Industrivärden C 
Industrivärden C - SEB A  SCA B - SKF B  Ericsson A  - Nokia SDB  
Investor A - SEB A  Ericsson A  - Industrivärden A  Ericsson A  - OMX  
Investor B - SEB C  Ericsson A  - Nokia SDB   Ericsson B  - Nokia SDB  
SSAB B - Trelleborg B  Ericsson B  - Industrivärden A  Industrivärden A - OMX  
Hexagon B - Ratos B  Ericsson B  - Nokia SDB   Industrivärden C - OMX  
Industrivärden A - SEB A  Industrivärden A - Skandia   Skandia  - Nolato B 
SSAB A - Trelleborg B  Industrivärden C - Nokia SDB   Nolato B - Öresund 
        
        
2001.1   2001.2   2002.1  
Electrolux B - SSAB A  Ericsson A  - Skandia   Industrivärden A - Skandia  
Electrolux B - SSAB B  Ericsson A  - Nolato B  Industrivärden C - Skandia  
Electrolux B - SKF A  Ericsson B  - Skandia   OMX - WM-data B 
Electrolux B - SKF B  Ericsson B  - Nolato B  Industrivärden A - SEB A 
SHB B - PEAB B  Ericsson A  - Industrivärden A  Industrivärden A - SEB C 
SHB A - PEAB B  Ericsson A  - Industrivärden C  Ericsson A  - Industrivärden A 
SKF A - SSAB A  Ericsson A  - OMX  Industrivärden C - SEB A 
SKF A - SSAB B  Ericsson B  - Industrivärden A  Industrivärden C - SEB C 
SKF B - SSAB A  Ericsson B  - OMX  Ericsson A  - Industrivärden C 
SKF B - SSAB B  Skandia  - Nolato B  Industrivärden C - Active Biotech 
        
        
2002.2   2003.1   2003.2  
SCA B - SKF A  Ericsson A  - Industrivärden A  Investor A - Skandia  
SCA B - SKF B  Ericsson A  - Industrivärden C  Investor B - Skandia  
SKF A - Haldex  Ericsson A  - OMX  SCA B - Skanska B 
Industrivärden C - Investor A  Ericsson B  - Industrivärden A  Securitas B  - NCC B 
Industrivärden C - Investor B  Ericsson B  - Industrivärden C  Securitas B  - Active Biotech 
SCA B - Gunnebo  Ericsson B  - Investor A  Electrolux B - Trelleborg B 
Hexagon B - Hufvudstaden A  Ericsson B  - Investor B  Ericsson B  - Industrivärden C 
Hexagon B - Lundbergs B  Ericsson B  - OMX  Investor A - IBS B 
SKF A - Ratos B  Industrivärden A - OMX  SCA B - Securitas B  
Haldex  - Lundbergs B  Industrivärden C - OMX  Securitas B  - Skanska B 
        
        
2004.1   2004.2     
Atlac Copco A  - Trelleborg B  Ericsson B  - Industrivärden A    
Atlac Copco A  - Volvo A  SEB C - Öresund    
Atlac Copco A  - Volvo B  Ericsson A  - Industrivärden A    
Atlac Copco B  - Volvo A  Ericsson B  - Industrivärden C    
Atlac Copco B  - Volvo B  SEB A - Ratos B    
Getinge B - Nolato B  SEB C - Ratos B    
Trelleborg B - Wallenstam B  Trelleborg B - Avanza    
Atlac Copco B  - Trelleborg B  Hufvudstaden A - IBS B    
Trelleborg B - Volvo B  Ericsson A  - Industrivärden C    
Volvo B - Wallenstam B  Wihlborgs  - Öresund    

 


