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Titel: Januarieffekten - En studie av anomalin utifrån klassisk ekonomisk teori och 
Behavioral Finance. 

Bakgrund: Förtroendet är en av de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik 
och likvid aktiemarknad. Stora fluktuationer på aktiemarknaden riskerar minska 
investerares förtroende för marknaden och dess effektivitet. Anomalier är ett 
typexempel på oförklarade upp- och nedgångar på aktiemarknaden som studerats i 
samband med marknadseffektivitet. Vad som driver anomalier råder det inom 
forskningen delade meningar om. Klassisk ekonomisk teori har fått störst genomslag 
inom forskningsområdet, dock har ingen entydig förklaring till fenomenet kunnat ges. 
Bristen på en tydlig förklaring har gett upphov till beteendevetenskaplig forskning som 
försökt komplettera de rådande ekonomiska teorierna med teorier hänförliga till 
beteendevetenskap.   

Problemformulering: Vilken inverkan har finansiella såväl som 
beteendevetenskapliga faktorer på Januarieffekten? 

Syfte: Syftet med studien är att studera Januarieffektens förekomst på den svenska 
aktiemarknaden och finna förklaringar till dess eventuella uppkomst.  

Metod: Studiens forskningsansats är av deduktiv karaktär där teorier hänförliga till 
klassisk ekonomisk teori och Behavioral Finance studerats. Utifrån teorierna lyftes 
faktorer fram som potentiella förklaringsvariabler bakom Januarieffekten. Vidare 
utfördes en kvantitativ studie baserad på tidsseriedata på skilda aktie- och 
sentimentindex.  
Resultat och slutsats: Studien visar att Januarieffekten varit förekommande på den 
svenska aktiemarknaden under tidsperioden 1980-1999. Studiens resultat visar även på 
anomaliers komplexitet, då få av de studerade förklaringsvariablerna var relaterade till 
Januarieffekten. Dock erhölls resultat som stödjer teorier kring det varierande 
informationsflödet kring aktiebolag över säsonger och dess påverkan på anomalin. Visst 
stöd erhölls även kring skattehypotesen, då de studerade länderna med kapitalvinstskatt 
i högre grad uppvisade en Januarieffekt än länder utan kapitalvinstskatt. Dock kunde 
ingen signifikant skillnad i avkastning mellan länder med och utan kapitalvinstskatt 
urskiljas. Detta resultat går därmed inte i linje med den starkt etablerade och främst 
förkommande förklaringsvariabeln inom den finansiella forskningen. Slutligen erhölls 
statistiskt stöd frör sentimentindexet Barometerindikatorn och dess relation till 
Januarieffekten. Trots att vi inte erhöll signifikanta samband mellan övriga 
sentimentindex och Januarieffekten påvisade vår studie ett starkt samband mellan 
samtliga sentimentvariabler och dess påverkan på den svenska aktiemarknaden. Detta 
resultat ger stöd åt Behavioral Finance-teorierna och dess syn på aktiemarknadens 
psykologi.  
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Abstract 
Authors: Edita Hodzic och Jesper Gidvall 
Advisor: Christopher von Koch 
Examiner: Anna Stafsudd 
Education: Graduate Business Administration programme, School of Business and 
Economics at the Linnæus University, 2013 
Course: 4FE03E Master Thesis in Business Administration – Finance 30 hp 

Title: The January effect - A study of the anomaly based on classical economic theory 
and Behavioral Finance. 

Introduction: Confidence is one of the most important prerequisites for a successful 
and liquid stock market. Large fluctuations in the stock market could reduce investor 
confidence in the market and its effectiveness. Anomalies are a typical example of 
unexplained ups and downs of the stock market that has been studied in the context of 
market efficiency. There are differing views about what drives anomalies. Classical 
economic theory has been the most successful in the research, however, no clear 
explanation could be given. The lack of a clear explanation for this phenomenon has 
given the rise to behavioral research that sought to complement the prevailing economic 
theories with theories related to Behavioral Finance. 
Problem: What impact has the financial as well as behavioral factors on the January 
Effect? 
Purpose: The aim of the thesis is to study the presence of the January Effect in the 
Swedish stock market and find explanations for its eventual emergence. 
Method: The study's research approach is deductive in character, where theories 
related to classical economic theory and Behavioral Finance were studied. Based on the 
highlighted factors related to the theories, potential explanatory variables behind the 
January effect emerged. A quantitative study based on time series data was performed 
on various stock and sentiment index. 
Results and Conclusions: The study shows that the January effect has been 
present on the Swedish stock market during the period 1980-1999. Our results show the 
complexity of anomalies since only a few of the explanatory variables were related to 
the January effect. However, results were obtained that supports the theory of seasonal 
information flow. Some support was also obtained on the tax hypothesis. However, no 
significant difference in yield between countries with and without capital gain tax 
discerned. This result does not support the highly established and mainly occurring 
explanatory variable in the financial research. Finally, we obtained statistical support of 
the sentiment index BAR and its relation to the January effect. Although we did not 
obtain significant correlations between other sentiment index and the January effect our 
study showed a strong correlation between all the sentiment variables and their impact 
on the Swedish stock market. This finding provides support for Behavioral Finance 
theories, and its view of stock market psychology. 
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Kapitel 1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till ämnesvalet 

aktiemarknaden, dess historia och aktörer på den svenska 

marknaden. Efter bakgrundspresentationen följer en 

problemdiskussion i vilken ämnets relevans för den svenska 

finansmarknaden diskuteras utifrån finansiella såväl som 

beteendevetenskapliga perspektiv. Därefter följer en beskrivning av 

studiens syfte och bidrag till den befintliga forskningen. 

Avslutningsvis presenteras studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Den svenska börsen har en historia som sträcker sig drygt 150 år tillbaka i tiden. 

Stockholmsbörsen grundades i syfte att med hjälp av obligations- och andelshandel 

finansiera järnvägsbyggen, gruvor och rederier. De första 40 åren präglades av 

begränsad handel och svag volym, omsättningen kom dock att öka kraftigt från år 1907 

till 1912. Mellan dessa år steg omsättningen från 37 miljoner kronor årligen till 318 

miljoner (Hadenius, 2004) vilket i dagens penningvärde motsvarar cirka 15 miljarder 

kronor (Statistiska centralbyrån, 2013). År 1918 införde Stockholmsbörsen ett 

elektroniskt system som gjorde att den förr så livliga och högljudda börsen istället 

övergick till att bli världens tystaste börs. Systemet hade för avsikt att förbättra och göra 

handeln både enklare och snabbare. Världskrigen och Kreugerkraschen kom dock att 

dämpa den tidigare starka utvecklingen på börsen och det dröjde ända in på 1960-talet 

innan intresset för börsen smått började återhämta sig. Avskaffandet av fysiska 

aktiebrev tillsammans med införandet av elektronisk handel gjorde att den svenska 

aktiemarknaden fullkomligt exploderade på 1980-talet (Hadenius, 2004).  

Idag är det svenska intresset för börsen och aktier förhållandevis stort och Sverige har 

en av världens per capita största andel småsparare på börsen (Nordic Growth Market, 

2013). Statistik från Euroclear, Sveriges centrala värdepappersförvarare och enda 

system för värdepappersavveckling, visar på att antalet direkta aktieinnehavare bland 

svenska medborgare den 31 december år 2012 uppgick till 1 797 595 personer, vilket 
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motsvarar cirka 20 procent av Sveriges befolkning (Euroclear, 2013). Om även det 

indirekta ägandet i fonder och PPM (premiepensionsmyndigheten) inkluderas uppgår 

antalet till 6 419 166 personer. Detta motsvarar cirka 70 procent av den svenska 

befolkningen (Pensionsmyndigheten, 2013). 

Enligt neoklassiska ekonomiska teorier är enskilda aktiers prissättning liksom 

marknaden själv effektiv och all information är tillgänglig och avspeglas i 

marknadspriset (Damodaran, 2002). Enskilda individer ses enligt dessa teorier som 

nyttomaximerande och rationella i sitt beslutsfattande, då de grundar sina beslut för att 

optimera förväntad avkastning givet risknivån. Detta skulle då innebära att individer 

baserar sina val på sin maximala nytta. Huruvida individer verkligen är rationella i sina 

investeringsbeslut kan dock ifrågasättas vilket gjorts tydligt då människor under 

historiens gång dragits med i spekulationsbubblor som varit långt ifrån rationella. Dessa 

spekulationsbubblor har handlat om allt ifrån tulpanlökar till bolån och fastigheter 

(Brealey et al., 2008).  

Bilden av investerare som rationella är svårförenlig med den rådande miljön som 

finansmarknaden befinner sig i. Det har inom den akademiska forskningen visat sig att 

investerare är överkänsliga för bland annat flockbeteende och humörsvängningar på 

marknaden. Shiller (2000) betonar psykologiska faktorer som förklaringen bakom 

finansmarknadens fluktuationer, då svängningarna inte sällan är betydligt kraftigare än 

vad de traditionella finansiella teorierna ger förklaring till. Det är inte rimligt att 

förvänta sig en tillfullo rationell marknad då den styrs av individer vars beslut grundar 

sig på personliga värderingar och emotionella känslor. För att ha möjlighet att kunna 

förbättra de finansiella besluten krävs en insikt i hur känslor påverkar beslutsfattandet. 

Det är enligt Shefrin (2002) först då vi förstår de bakomliggande faktorerna som ligger 

till grund för investerares agerande som vi kan börja förstå rörelserna på 

finansmarknaden. 

1.2 Problemdiskussion 

Aktiemarknaden har flera viktiga funktioner för såväl den enskilda investeraren som 

samhället i stort. För det enskilda bolaget ger en notering på börsen en möjlighet till 

utökad tillgång till kapital. Aktiemarknaden ger dessutom investerare möjlighet att 

placera sina likvida medel i bolag som de tror har en ljus framtid framför sig. 
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Människans syn på sin roll i ekonomin har på senare tid genomgått en förändring där 

förväntningen om att generera vinster på investeringar har spridit sig kraftigt (Syll, 

2008). Då investerare köper aktier i bolagen fördelas kapitalet till bolag som är i stort 

behov att kapitaltillskott samtidigt som investeraren ges möjlighet att få avkastning på 

det investerade kapitalet. På en marknad med hård konkurrens är det bolagen med de 

bästa idéerna som erhåller mest kapital från investeraren, vilket i sin tur främjar 

samhällsutvecklingen. En fungerande aktiemarknad ökar möjligheten för växande 

företag att fortsätta växa med hjälp av tillgången på riskkapital och på så sätt skapas 

arbetstillfällen i samhället. Ett stort antal potentiella köpare och säljare på marknaden 

bidrar till att investerare som är i behov av likvida medel kan sälja sina aktier till någon 

annan investerare och riskkapitalet behålls. Aktiemarknaden främjar dessutom insynen i 

de noterade bolagen tack vare de regler och krav på snabb och saklig information som 

ställs på börsens bolag (SOU 2000:11). 

Förtroende är en av de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik aktiemarknad. 

Ett stort förtroende på aktiemarknaden är viktigt för att locka investerare och få dessa att 

stanna. Stora svängningar på aktiemarknaden riskerar reducera förtroendet bland 

investerare, vilket därmed kan få konsekvenser på företagen såväl som hela samhället. 

Minskat förtroende torde leda till minskad riskaptit bland investerare. Detta påverkar 

bolagens möjlighet att växa, vilket i sin tur påverkar deras anställningstakt. Hög grad av 

förtroende för aktiemarknaden ökar viljan bland investerare att satsa pengar i bolagen 

vilket leder till ökad likviditet. Den ökade likviditeten minskar kapitalkostnaden och 

räntorna. Sammantaget stimulerar detta ekonomin i samhället då tillväxt, investeringar, 

produktion och sysselsättning ökar (SOU 2000:11). 

Stora fluktuationer i form av oförklarade upp- och nedgångar på börsen riskerar väcka 

misstro till handelsplatsen. Anomalier är ett typexempel på oförklarade upp- och 

nedgångar, vilket kan komma att påverka investerares syn på aktiemarknaden och dess 

effektivitet (Brealey et al., 2008). Gällande ekonomiska teorier beskriver 

aktiemarknaden som effektiv i det avseende att aktiers prissättning speglar företagets 

värde. En av de mest framstående finansiella teorierna är den effektiva 

marknadshypotesen (benämnd EMH). Enligt teorin kan enskilda aktier vara felaktigt 

prissatta under slumpvisa perioder men det är inte möjligt att systematiskt generera 

överavkastning. EMH vilar på tre argument vilka är att investerare är rationella och 
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värderar aktier rationellt. Om de inte skulle vara rationella skulle deras handlingar vara 

slumpmässiga, vilket i sin tur slutligen inte påverkar aktiers prissättning. Dessutom 

påverkar inte enskilda investerares irrationalitet aktiepriset då de möts på en marknad av 

rationella investerare (Shleifer, 2000). Teorin utvecklades på 1950-talet av Kendall och 

Bradford (1953) i syfte att försöka förutse framtida rörelser på den brittiska 

aktiemarknaden genom att studera tidigare rörelsemönster. Kendall och Bradfords 

(1953) arbete kom dock inte att leda till någon förklaring till framtida rörelser, då 

aktierna istället rörde sig helt slumpmässigt vilket senare kom att benämnas random 

walk. Begreppet innebär att aktiepriset rör sig helt slumpmässigt utan något mönster och 

tidigare information eller mönster kan inte användas för att förutspå utvecklingen i 

aktiens pris och därmed heller inte för att tjäna pengar på aktien (Shleifer, 2000). De 

slumpmässiga rörelserna på den studerade aktiemarknaden kunde förklaras av att 

marknaden var effektiv och aktiepriserna speglade all den information som fanns 

tillgänglig på marknaden. Aktiepriserna korrigerades endast då ny information blev 

tillgänglig (Bodie et al., 2009).   

Teorin om effektiva marknader kom på 1970-talet att utvecklas av Fama (1970) som i 

sin forskning fann att akties pris alltid speglar all tillgänglig information vid varje given 

tidpunkt. Fama (1970) var dessutom först att skilja på olika former av effektiva 

marknader, skillnaden mellan de olika formerna låg i vilken typ av information som 

återspeglades i aktiepriset. I en svagt effektiv marknad speglar aktiepriset historisk 

information och det går inte att erhålla riskjusterad avkastning baserat på historiska 

kursrörelser. Under detta antagande följer aktiernas avkastning ett random walk-

mönster. Nästa form av EMH är halvstark marknadseffektivitet, vilken antar att all 

offentlig information reflekteras i aktiernas pris och det är omöjligt att generera 

överavkastning genom att handla på publik information (Fama, 1970). Att generera 

överavkastning innebär att investerare erhåller avkastning som är högre än 

marknadsindex efter att justerat efter tillgångens risk. Det är ofta antaganden om 

halvstark marknadseffektivitet som den empiriska forskningen bygger på och denna 

nivå av marknadseffektivitet har även fått stort genomslag teoretiskt. På en stark effektiv 

marknad speglas priser av all information, publik såväl som privat, detta antagande 

innebär således inte att det är möjligt att generera överavkastning genom att handla på 

insiderinformation.  Därmed är denna form av EMH relativt orimlig i sina antaganden, 
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vilket gjorts tydligt då denna form av marknadseffektivitet inte stöds inom forskningen 

(Shleifer, 2000).  

På senare år har viss kritik vuxit fram mot EMH bland annat av Fromlet (2001) och Lo 

och MacKinlay (1999) som båda ställt sig kritiska till EHM såväl som random walk 

hypotesen. Lo och MacKinlay (1999) visade dessutom till skillnad från Kendall och 

Bradford (1953) och Fama (1970) att aktiepriser rör sig i trender och investerare kan 

använda sig av tidigare mönster på aktiemarknaden för att förutse framtida priser. På 

senare tid har även en ny skola under namnet Behavioral Finance vuxit fram som menar 

att prissättningen på aktiemarknaden inte enbart grundar sig på ny information utan 

även på psykologiska faktorer. Teorier inom Behavioral Finance syftar till att förklara 

hur individers beteenden påverkar tillgångars prissättning. Forskare inom området 

hävdar att det idag finns tillräckligt många bekräftade anomalier, det vill säga 

systematiska avvikelser i en tillgångs prissättning som inte grundar sig på tillgångens 

risk på aktiemarknaden för att kunna påstå att marknaden inte är helt effektiv. Däremot 

är det utifrån de studier som finns om EMH inte heller rimligt att anta att den är helt 

ineffektiv (Shiller, 2000). EMH spelar en central roll inom finansvärlden och den 

finansiella forskningen, men teorin om effektiva marknader har också bidragit till att 

teorier som syftar till att bevisa dess motsats uppkommit. 

Enligt den finansiella teorin och EMH beskrivs marknaden ofta som effektiv, hur 

effektiv den är kan dock ifrågasättas. Studier har visat att aktier tenderar att gå upp sista 

handelsdagen innan högtider, för att sedan falla tillbaka efter högtidernas slut. Enligt 

EMH skulle denna anomali minska och till slut försvinna med tiden då alla investerare 

blir medvetna om den och agerar där efter. Trots EMH:s syn på rationella investerare 

och investeringsbeslut har forskning visat på att anomalier på marknaden fortfarande är 

vanligt förekommande (Cataldo & Savage, 2000).   

En av de internationellt mest frekvent studerade anomalierna är Januarieffekten vilken 

innebär att enskilda aktier, framförallt mindre bolag och börsen i sin helhet tenderar att 

prestera bättre i början av året och framförallt i januari månad (Cataldo & Savage, 2000; 

Selvarani & Jenefa, 2009). Rozeff och Kinney (1976) var bland de första att i en 

vetenskaplig undersökning studera olika månaders avkastningar på den amerikanska 

börsen New York Stock Exchange. De fann i sin studie att mellan åren 1904-1974 stod 

januari månad för en högre uppgång än övriga månader. Januari månads avkastning låg 
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i snitt på 3,48 procent medan avkastningen på årets övriga 11 månader låg på 0,42 

procent i genomsnitt. För att inte riskera att någon aktie med stort inflytande på indexet 

skulle snedvrida resultaten valde Rozeff och Kinney (1976) att använda sig av ett lika 

viktat index av New York Stock Exchange. Lika viktat index innebär att varje noterat 

bolag på listan har lika stor vikt i indexet. I kontrast till Rozeff och Kinney (1976) fann 

Lakonishok och Schmidts (1988) ingen Januarieffekt efter att studerat avkastningen 

månad för månad på Dow Jones Industrial Average. Till skillnad från Rozeff och 

Kinney (1976), använde sig Lakonishok och Schmidt (1988) av det prisviktade indexet 

Dow Jones Industrial Average bestående av 30 stora bolag.  Undersökningar som dessa 

har gett upphov till en rad andra studier som behandlar möjliga förklaringsvariabler 

bakom fenomenet, dessa har sin grund i såväl klassiska finansiella teorier som mer 

psykologiskt orienterade teorier.  

Den vanligaste förekommande förklaringen bakom fenomenet är tax selling loss (TSL), 

vilken innebär att investerare av skatteskäl gör transaktioner i december månad innan 

årsskiftet för att kvitta förluster mot vinster eller vice versa (Ciccone, 2011; Jones et al., 

1987). Ett starkt argument mot denna teori är vad Roll (1983) kom att kalla 

”Ridiculous”. Han menade att det inte finns några hinder för investerare som inte säljer 

sina aktier av skatteskäl att köpa de berörda aktierna i just december månad, vilket på så 

sätt borde radera priseffekten. Tax selling loss fenomenet har studerats på marknader i 

länder med skilda beskattningsregler. Gultekin och Gultekin (1983) och Agrawal och 

Tandon (1994) är två forskarpar som studerat förekomsten av Januarieffekten i länder 

vars beskattningsår skiljer sig åt. I sin studie fann de att länder utan inkomstbeskattning 

och länder med andra tidpunkter för beskattning ändå uppvisade en Januarieffekt.  

Gamble (1993) påpekade i sin studie att även tidpunkten för jul- och nyårsfirandet kan 

vara kopplat till förekomsten av Januarieffekt. Denna koppling går under namnet 

integenerational transfer hypothesis och har till skillnad från TSL studerats i begränsad 

omfattning. 

En tredje förklaringsvariabel som studerats är informationsasymmetrin över säsonger 

och för olika typer av bolag (Cataldo & Savage, 2000). Bolagsinformation har betydelse 

för aktiekursen, denna information tenderar enligt forskare vara större i början av året då 

bokslutsåret för bolag i västvärlden oftast slutar i december. Dessutom har företag en 

stark vilja att presentera goda nyheter om bolagets resultat i januari månad, vilket sprids 
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bland investerare och kan påverka aktiekurserna under denna månad. (Cataldo & 

Savage, 2000; Daniel & Hirshleifer, 1998).  

En ytterligare möjlig förklaring till fenomenet är att portfölj- och fondförvaltare 

tenderar att vilja förbättra värdepappersportföljens utseende och karaktär inför årsskiftet 

genom att sälja dåligt presterande aktier i slutet av året och köpa på sig aktier som 

presterat bättre, allt för att sända positiva signaler till kunder och aktieägare (Cataldo & 

Savage, 2000; Ciccone, 2011).  

Trots teoriernas popularitet och utbredning har de inte lyckats förklara Januarieffekten 

fullt ut. Skattehypotesen är dock den teori som fått överlägset störst genomslag då den 

till viss del visat sig kunna förklara anomalin. Andra teorier har fått mindre utrymme i 

den akademiska forskningen då dessa i mindre utsträckning kunnat styrkas som 

förklaringar till fenomenet. Detta gör Januarieffekten likt andra anomalier till ett 

omdebatterat forskningsområde. I brist på förklaring till fenomenet har 

beteendevetenskaplig forskning försökt komplettera de ekonomiska teorierna med 

teorier kring mänskliga faktorer och handlingsbeteenden. De beteendevetenskapliga 

teorierna har bidragit med en ny infallsvinkel på anomalier och teorierna söker 

förklaring genom bland annat mänskligt beteende såsom flockbeteende och 

sinnesstämningen bland investerare (Shefrin, 2002; Shiller, 2000). Ciccone (2011) har 

studerat sinnesstämningen bland amerikanska investerare under årets olika månader. 

Enligt Ciccone (2011) tenderar investerare liksom människor överlag ha en mer positiv 

syn på framtiden i början av det nya året, vilket därmed får effekter på börsen. 

Överoptimistiska investerare är beredda att betala mer för aktier som en konsekvens av 

att de tror på en prisökning i framtiden.  

Sedan upptäckten av Januarieffekten i mitten av 1900-talet har ingen samstämmig 

förklaring till fenomenet kunnat ges. Anomalin är en gåta än idag och tycks inte 

försvinna med tiden, vilket gör den än mer intressant att studera. Då ingen enhällig 

förklaring till Januarieffekten återfinns i den existerande forskningen tillämpas i vår 

studie såväl klassiska ekonomiska teorier som beteendevetenskapliga för att skapa 

förståelse för de bakomliggande faktorerna till anomalin Januarieffekten. Vi finner 

området intressant då den finansiella teorin beskriver individen som rationell i sitt 

handlande och känslor liksom andra psykologiska faktorer förbises. Då varje finansiell 

handling i grunden bygger på ett mänskligt agerande går det inte att helt och hållet 
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försumma de bakomliggande psykologiska aspekterna.  Tidigare studier har inte 

kombinerat beteendevetenskapliga och finansiella teorier för att söka svar på de 

bakomliggande faktorerna till Januarieffekten. Däremot finns en mängd studier på 

området som bevisar att anomalier på aktiemarknaden periodvis förekommer. Genom 

att undersöka den mest omtalade anomalin söker vi en djupare förståelse till fenomenet 

och dess uppkomst. Forskningen om Januarieffekten på den svenska aktiemarknaden, 

liksom anomalier överlag är ytterst begränsad vilket ökar studiens relevans. Studien är 

av intresse ur såväl ett akademiskt- som ett investeringsperspektiv och vi hoppas att 

studien kan bidra till ökad kunskap om människans agerande på aktiemarknaden. 

Genom att lära sig om andras beteenden kan vi också förstå oss själva bättre vilket kan 

leda till mer genomtänkta investeringsbeslut för individen. 

1.2.1 Bidrag 

Vi vill genom vår studie bidra med insikter till den rådande forskningen som ligger i 

gränslandet mellan klassisk ekonomisk teori och Behavioral Finance. I nuläget anser vi 

att det finns en tydlig kunskapslucka i den forskning som kombinerar de olika teoretiska 

skolorna. Kunskapsluckan är tydlig vad det gäller studier av aktiemarknaden och det 

förkommer en ständig diskussion om vad som faktiskt påverkar aktiemarknaden och 

aktiers prissättning. Den rådande diskussionen gör sig extra tydlig i januari månad varje 

år, då forskare såväl som privata investerare försöker förstå sig på anomalin och 

engagerar sig i den, i sina försök att tjäna pengar eller förstå de bakomliggande 

faktorerna. 

Genom att kombinera beteendevetenskapliga teorier och insikter med teorier från den 

klassiska finansiella teorin, vill vi bidra till forskningen om Januarieffekten. Resultaten 

och de slutsatser vi presenterar hoppas vi även kunna generalisera på andra anomalier 

överlag. Studien utförs på den svenska aktiemarknaden vilket bidrar till den för 

närvarande begränsade forskningen som behandlar dels Januarieffekten för sig och dels 

Behavioral Finance på den svenska börsen. Då det dessutom inte finns några studier 

som kombinerar de olika teorierna vid forskningen av Januarieffekten, är vår studie än 

mer relevant och betydelsefull för såväl privata investerare som forskare och 

ekonomistudenter.    
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1.2.2 Problemformulering 

Med utgångspunkt i ovan ställda problemdiskussion har följande frågeställning 

formulerats: 

♣ Vilken inverkan har finansiella såväl som beteendevetenskapliga faktorer på 

Januarieffekten? 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera Januarieffektens förekomst på den svenska 

aktiemarknaden och finna förklaringar till dess eventuella uppkomst.  

1.4 Disposition  

	  

Figur 1. Studiens disposition  

 

Metod 
• Kapitel 2 är en beskrivning av den metod och de teoretiska infallsvinklar vi valt 
för att angripa studiens syfte och problemställning. 

Teori 
• Kapitel 3 består av den teoretiska referensram vilken vår studie vilar på. Utifrån de 
teorier som presenteras i referensramen utformas hypoteser.   

Empirisk 
metod 

• Kapitel 4 är en beskrivning av den empiriska metoden i vilken studiens 
tillvägagångsätt presenteras genom att argumentera utifrån tidigare forskning. 

Resultat 
• Kapitel 5 redogör för studiens resultat. Detta resultat grundar sig på det empiriska 
materialet. 

Analys 
• Kapitel 6 är en analys av det empiriska resultatet, här tolkas resultatet utifrån den 
tidigare beskrivna teorin. 

Slutsats 
• Kapitel 7 avslutar studien och här presenteras de slutsatser som studien gett 
upphov till. 
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Kapitel 2. Metod 

I metodavsnittet presenteras de två teoretiska infallsvinklarna, 

klassisk ekonomisk teori och beteendevetenskaplig teori, vilka är 

rådande inom forskningen kring anomalier på aktiemarknaden. Vi 

lyfter fram klassiska verk inom båda genrerna och argumenterar 

för de tillvägagångssätt som används för att angripa studiens 

problemställning och syfte. Avsnittet avser skapa förståelse för 

studiens genomförande, angreppssätt och teorival. Kapitlet 

avslutas med kritik kring de valda teorierna och dess ursprung. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Det finns litteratur och tidigare forskning som behandlar Januarieffekten, dock är 

forskningen på den svenska aktiemarknaden begränsad liksom de potentiella 

förklaringsvariablerna till anomalin. Genom att lyfta fram teorier som ryms inom 

Behavioral Finance som ett komplement till de klassiska ekonomiska teorierna för att 

förklara Januarieffekten, tror vi att vi kan bidra till en bättre förståelse för anomalin. Vi 

hoppas att resultaten från vår studie kan bidra till ökade kunskaper om anomalier i 

allmänhet och Januarieffekten i synnerhet. Psykologin på aktiemarknaden är ännu ett 

relativt outforskat område inom den finansiella forskningen och genom att studera 

variabler förenliga med Januarieffekten vill vi bidra till den empiriska forskningen på 

området.  

I den befintliga vetenskapliga forskningen finns det faktorer som används som tänkbara 

förklaringsvariabler till anomalier och Januarieffekten. Vissa av dessa har använts flitigt 

av en mängd olika forskare och vi finner det därför lämpligt att utgå från dessa teorier 

för att på så sätt skapa en grund till vår studie. För att addera tyngd till studien har vi 

valt att studera dessa faktorer djupare och i samband med varandra. All den teori vi valt 

att tillämpa som har sina rötter i den finansiella forskningen går att direkt koppla till 

Januarieffekten. Den valda teorin som härstammar från psykologi- och 

beteendevetenskap är dock inte direkt kopplad till anomalin, men genom att generalisera 

resultaten om människans beteende finner vi även dessa teorier applicerbara. Den 
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samlade teorin från de olika forskningsområdena har legat till grund för valet av 

förklaringsvariabler och utformningen av hypoteser. Hypoteserna avser att pröva 

samband mellan faktorer hänförliga till finans- och beteendevetenskap.  

2.2 Forskningsansats 

Vår studie grundar sig på olika befintliga teorietiska infallsvinklar inom finans- och 

beteendevetenskap vilka var och en belyser Januarieffekten och andra anomaliers 

förekomst. Detta innebär att vi använder en deduktiv ansats. Fördelen med denna 

forskningsansats är att den utgår ifrån redan befintliga teorier och forskning och det blir 

därmed enklare för användaren att vara objektiv. Forskningsprocessen påverkas därmed 

inte av subjektiva uppfattningar som riskerar skada processen. Om vi istället valt en 

induktiv ansats hade inte hypoteserna begränsat sig till den tidigare forskningen och 

teorierna på områdena. På så sätt hade möjligheten att själva upptäcka nya 

förklaringsvariabler till anomalin ökat.   

Då vår studie grundar sig på komplexa teorier och dels på ett stort antal observationer 

som samlats in under längre tidsperioder är det inte motiverbart att tillämpa en induktiv 

ansats. En induktiv ansats har sin grund i empirin och innebär att observationer 

genomförs. Det empiriska materialet i sig ligger då till grund för teorivalen. Vår studie 

kräver en stor mängd dataobservationer vilket begränsar möjligheten att använda en 

induktiv metod. En induktiv metod hade varit allt för tidskrävande och svårarbetad. 

Dessutom är forskning som tillämpar beteendevetenskapliga teorier på det finansiella 

området relativt outforskat. För att ha möjlighet att tillämpa en induktiv metod krävs det 

en hög kunskapsnivå och erfarenhet inom det studerade området, vilket även det 

påverkade vårt val av kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2005).  

Genom att använda oss av en kvantitativ metod kan vi erhålla större möjlighet att 

generalisera våra resultat och slutsatser på en population. En kvalitativ metod hade även 

den varit intressant att utföra i flera aspekter, framförallt om vi hade haft för avsikt att 

söka svar på vad som ligger bakom människors agerande och dess rationalitet i olika 

specifika situationer. En sådan studie hade kunnat grunda sig på ett antal djupare 

intervjuer med ett urval av personer. Vi finner dock att resultaten av en sådan kvalitativ 

studie hade varit betydligt svårare att på ett statistiskt säkrat sätt generalisera på en 

population (Bryman & Bell, 2005). Dessutom hade det varit svårare att genom en 
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kvalitativ metod koppla en sådan studie till Januarieffekten. Möjligheten till att 

generalisera våra resultat är något som vi finner betydelsefullt då forskningen kring 

anomalin och dess förklaringsvariabler på den svenska aktiemarknaden är ytterst 

begränsad. Utifrån detta finner vi valet av kvantitativ metod som naturlig i 

sammanhanget. 

2.3 Informationsinsamling och teorival 

För att finna relevant information som kan hjälpa till att svara på studiens problem och 

syfte har sökningar i universitetsbibliotekets databaser genomförts. Databaserna som 

främst använts har varit Business Source Premier och One Search.  Genom att använda 

sökord som Anomalies, Behavioral Finance, Efficient Markets, The January Effect, 

Rationality och Sentiment bildade vi oss en uppfattning om studier och författare som 

bidragit i högst grad till den befintliga forskningen inom respektive område. Denna 

sökprocess ledde oss in på områdenas klassiska verk och bidrog till god teoretisk grund.  

Genom att utgå från klassiska verk inom såväl det finansiella ekonomiska området som 

det beteendevetenskapliga skapade vi en grund på vilken nyare verk och teorier vilar. 

En av klassikerna inom den traditionella ekonomiska teorin är Fama (1970) som 

utvecklade teorier om random walk och som vidareutvecklade den effektiva 

marknadshypotesen. Famas (1970) teorier är accepterade inom forskning på finansiella 

marknader och aktiers prissättning än idag. Famas forskning har fått teoretiska såväl 

som empiriska genomslag inom portföljteori och aktieprissättning. Teorierna utvecklade 

av Fama (1970) har skapat en grund för senare studier inom den finansiella forskningen 

rörande marknadseffektivitet.  

Den beteendevetenskapliga forskningen har utvecklats som ett svar på den klassiska 

finansiella teorins brister. Teorierna inom Behavioral Finance är relativt nya liksom 

vetenskapsgrenens klassiska verk. Störst genomslag inom forskningen på Behavioral 

Finance har Andrei Shleifer, Daniel Kahneman, Hersh Shefrin och Robert Shiller vilkas 

verk fått genomslag på 2000-talet. Shiller benämns ofta som en av förgrundsfigurerna 

bakom Behavioral Finance då han genom sin forskning bidragit med nya insikter kring 

mänskligt beteende som en stark drivkraft bakom finansmarknadernas utveckling. 

Shillers kritik mot marknadens effektivitet och investerares rationalitet har fått stort 

erkännande inom såväl Behavioral Finans som den finansiella teorin överlag.  
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Gemensamt för de flesta klassiska verken som vi använder oss av är att de legat till 

grund för fortsatta studier på området. Klassikerna används frekvent som referenser i 

nyare publikationer trots att vissa av verken är förhållandevis gamla, detta tyder på 

deras genomslagskraft och tillämpbarhet. De nyare publikationerna inom Behavioral 

Finance som vi tagit del av är till stor del publicerade i den ledande tidsskriften på 

området vid namn ’The Journal of Behavioral Finance’.  

Merparten av vår studies teorier är hämtade från vetenskapliga artiklar vilka granskats 

av experter på området. Dessa vetenskapliga artiklar är peer reviewed vilket innebär att 

dessa erhåller hög vetenskaplig standard och objektivitet. Vi har i vår teoretiska 

referensram valt att använda dessa vetenskapligt granskade artiklar som teorigrund. 

Noterbart är att ett fåtal av studierna vi valt att referera till är publicerade i databasen 

Social Science Research Network (SSRN). Dessa studier har ännu inte publicerats i 

någon av de erkända tidskrifterna på områdena. Trots att dessa artiklar inte granskats i 

samma utsträckning anser vi att dessa varit betydelsefulla för vår studie då de bidragit 

med ytterst aktuell forskning.  

Stora delar av teorierna hänförliga till klassisk ekonomisk teori och Behavioral Finance 

härstammar från den anglosaxiska traditionen. Teoriernas anglosaxiska ursprung 

förringar inte dess tillämpbarhet i vår studie, då teorierna inte är bundna till den 

amerikanska kontexten. Teoriernas användbarhet på andra marknader än den 

amerikanska och den brittiska har styrkts av forskare som tillämpat dessa på europeiska 

såväl som asiatiska marknader.  

Först att undersöka Januarieffekten var Wachtel (1942). Hans verk har kommit att spela 

en stor roll i senare forskning på anomalin. Wachtel (1942) är idag en av klassikerna på 

området och har likt Fama (1970) och tidigare nämnda beteendeforskare citerats flitigt i 

nya publikationer vi använt oss av. Genom att utgå från klassikerna på varje område 

fick vi en förståelse för de argument och antaganden som även de nya publiceringarna 

bygger på.  Klassikerna inom respektive forskningsområde gav oss insikter som 

möjliggjorde för god förståelse i teoriernas ursprung och dess koppling till 

Januarieffekten. 
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Kapitel 3. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet inleds med en beskrivning av faktorer som förekommit 

som förklaringsvariabler till Januarieffekten och andra anomalier. 

För att öka förståelsen för de olika infallsvinklarna har en 

uppdelning av teorierna gjorts efter dess ursprung. En bakgrund 

till teoriernas ursprung presenteras inför varje teoriområde. 

Utifrån teorierna presenteras hypoteser vilka motiveras och ligger 

till grund för studiens kvantitativa undersökning. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av de formulerade hypoteserna som 

studien bygger på.    

3.1 Introduktion till Januarieffekten  

Anomalier är avvikelser från allmänt accepterad teori eller världsuppfattning. De 

beskrivs även som en avvikelse från det normala, vilket inom finansvärlden kan te sig 

genom oregelbundna avkastningar under årets månader. Ett flertal forskare har upptäckt 

marknadsanomalier som till synes bestrider den effektiva marknadshypotesen (Shiller, 

2000). Sökandet efter anomalier på aktiemarknaden handlar ofta om att försöka hitta 

trender i syfte att med hjälp av trenderna generera avkastning. Anomalier på 

finansmarknaden för med sig att avkastningen på enskilda aktier inte endast kan 

förklaras av tillgångens risk. På så sätt strider detta mot finansiella antaganden där 

tillgångars avkastning endast förklaras av dess risk (Brealey et al., 2008; Lawrence el 

al., 2007)  

En av de mest omtalade anomalierna på finansmarknaden är Januarieffekten. 

Fenomenet är en kalenderbunden variation i aktiers avkastning. Historisk data har visat 

på att aktiers avkastning tenderar att stiga i större utsträckning i januari än övriga 

månader. Avkastningen i början av året beskrivs i den akademiska diskursen som 

onormal i den mån att inga fundamentala förklaringar ges till fenomenet (Lakonishok & 

Smidt, 1988). För att kallas månadsanomali krävs det enligt Lakonishok och Smidt 

(1988) att den genomsnittliga avkastningen för den undersökta månaden skiljer sig med 

minst en procentenhet från den genomsnittliga avkastningen för årets övriga månader. 
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Antagandet grundar sig på Blacks (1986) diskussion kring noise (oförklarad variation) i 

datamaterialet vid studie av månadsvisa avkastningsmönster.  

Tidigare forskning som behandlar Januarieffekten har beroende forskningens karaktär 

studerat olika faktorer som kan tänkas ligga till grund bakom fenomenet. De vanligaste 

förekommande faktorerna inom den klassiska finansiella teorin har i den tidigare 

forskningen varit relaterade till skatteeffekten. Bland de skatterelaterade 

förklaringsvariablerna är Tax loss selling (TLS) och Integenerational transfer hypothesis 

(ITH) de äldsta och mest frekvent studerade. Inom den klassiska ekonomiska teorin har 

även värderingsmodellers syn på risk kommit att ifrågasättas. På senare tid har likaså 

Window dressing och säsongsrelaterade informationsflöden uppmärksammats som 

tänkbara förklaringsvariabler till anomalin (Anderson et al., 2007; Starks et al., 2006). 

TLS har inom den tidigare forskning gång på gång beskrivits som den enda möjliga 

förklaringsvariabeln bakom Januarieffekten. Detta kan ha gjort att andra tänkbara 

faktorer har överskuggats och åsidosatts till förmån för skattehypotesen. En tänkbar 

förklaring bakom det är att skatteeffekten är relativt lätt att identifiera. Trots att andra 

teorier som förklarar Januarieffekten kanske är bättre, finns viss risk att dessa på grund 

av sin tillämpbarhet aldrig slår igenom (Cheng & Singal, 2001; Tinic et al., 1987).  I 

takt med att Behavioral Finance fått allt större genomslag i ekonomin i stort såväl som 

inom finansvärlden, har de finansiella modellernas antaganden ifrågasatts samtidigt som 

forskare sökt förklaringar till Januarieffekten i människors beteenden. Bland de 

beteendevetenskapliga förklaringsvariablerna återfinns bland annat flockbeteenden, 

övertro och sinnesstämningen bland marknadens aktörer. Nedan följer en överblick över 

de faktorer vi valt att studera: 

 

Figur 2. Januarieffektens potentiella förklaringsvariabler 

Januarieffekten 

Klassisk ekonomisk teori 
 TLS, ITH, Window dressing & 

Säsongsrelaterat informationsflöde  

Beteendevetenskaplig teori 
Flockbeteende & Stämningen bland 

investerare 
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För att undersöka om det under perioder förkommer och har förekommit en 

Januarieffekt på den svenska aktiemarknaden undersöker vi huruvida avkastningen i 

januari har skiljt signifikant mot övriga månader. Följande hypotes formulerades för att 

undersöka förekomsten av Januarieffekt på den svenska aktiemarknaden: 

Hypotes 1: Avkastningen på OMX Stockholm är högre i januari än övriga månader 

3.2 Klassisk ekonomisk teori 

“The real world is sufficiently complex that to understand it and construct models of 

how it works, one must assume away those complexities that are thought 

to have only a small (or no) effect on its behavior. As the physicist 

builds models of the movement of matter in a frictionless 

environment, the economist builds models where 

there are no institutional frictions to 

the movement of stock prices.“ 

- Elton et al. (2011, s. 280) 

De klassiska ekonomiska modellerna är beroende av ett antal antaganden som att alla 

investerare är riskaverta och nyttomaximerande. Dessutom antas investerare ha 

homogena förväntningar om framtida avkastningar. Alla investerare är pristagare, 

informationen är fri och tillgänglig för alla. Det förkommer riskfri ränta och samtliga 

investerare har obegränsade utlåningsmöjligheter, dessutom är avkastningen 

normalfördelad. Samtliga marknader antas vara starkt effektiva om inga 

transaktionskostnader eller inkomstskatter förekommer (Elton et al., 2011). 

Vid beräkning av tillgångars prissättning är den effektiva marknadshypotesen en metod 

som är vanligt förekommande inom den finansiella ekonomin. Modellen utvecklades av 

Euguene Fama som publicerade modellen i den numera klassiska artikeln ’Efficient 

Capital Markets, A review of theory and empirical work’ (Fama, 1970). Den effektiva 

marknadshypotesen bygger på antaganden om att investerare agerar rationellt och att de 

därmed även värderar värdepapper och investeringar rationellt. Detta innebär i sin tur att 

den rationella investeraren värderar värdepapper enligt diskonteringsformler som 

bygger på diskonterade kassaflöden eller nuvärdesmodeller. Trots att denna modell är 

framgångsrik och starkt etablerad finns det avvikelser från modellerna såsom hög 

volatilitet och börsbubblor som förblir oförklarade (Lawrence et al., 2007). Volatilitet är 
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ett begrepp som beskriver en tillgångs prisavvikelse från medelvärdet. Om en aktie har 

hög volatilitet innebär det högre variation i aktiekursen vilket leder till ökad osäkerhet 

bland investerare. Volatiliteten mäts i standardavvikelse och hög volatilitet på börsen 

indikerar på rädsla bland börsens aktörer (Elton et al., 2011). Börs- eller prisbubblor 

härstammar från att aktörer förlitar sig på att priset på en tillgång inte grundar sig på 

fundamentala faktorer utan istället en enhällig tro bland investerare att priset kommer 

vara högt imorgon. Priset drivs därmed av självuppfyllande förväntningar (Elton, 2011; 

Stiglitz, 1990). Bubblor på finansmarknaden utgör ett klassiskt exempel på avvikelser 

från det fundamentala värdet. 

3.2.1 Tax loss selling  

Den vanligast förekommande förklaringsvariabeln bakom Januarieffekten har inom den 

vetenskapliga forskningen varit skatteeffekten (eng. Tax loss selling) vilken 

introducerades för första gången år 1942 av Sidney Wachtel. Denna hypotes har sedan 

dess varit vanligt förekommande och har förespråkats av en mängd olika forskare som 

en förklaringsvariabel bakom aktiekursens volatilitet och beteende. Hypotesen innebär i 

huvudsak att investerare i sina försök att reducera sin inkomstskatt eller 

kapitalvinstskatt väljer att förverkliga sina förluster vid årets slut för att på så sätt kvitta 

eventuella vinster mot förluster (Ritter, 1988). Agerandet minskar därmed investerares 

beskattningsbara inkomst för det gällande året. Detta bidrar till att aktiekurser sjunker i 

december för att sedan efter nyårsskiftet återgå till en ny jämvikt, återgången till 

jämviktspriset bidrar på så sätt till en ökning i avkastning för januari månad (Wachtel, 

1942). Investerare väljer inte enbart att sälja aktier som gått dåligt för att realisera 

förluster, de tenderar även att i december sälja de aktier som gett hög avkastning under 

året för att realisera vinsten. Den sistnämnda strategin går under namnet Tax gain 

selling. Tillsammans bidrar enligt teorin Tax loss selling och Tax gain selling till att 

handelsvolymen på aktiemarknaden ökar i december månad. Detta till följd av 

investerares vilja att göra sig av med sina aktier innan årsskiftet (Cataldo & Savage, 

2000). 

En annan klassiker som behandlat skatteffektens påverkan på Januarieffekten är Schultz 

(1985). Schultz (1985) var den första att studera skatteffektshypotesen på den 

amerikanska marknaden både före och efter införandet av inkomstskatten år 1917 och 

dess samband med Januarieffekten. I sin studie fann Schultz (1985) att ingen 
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Januarieffekt återfanns innan inkomstskattens införande, däremot kunde han identifiera 

en sådan effekt efter införandet. Resultatet gav indikationer på att Januarieffekten därför 

kunde förklaras av skatteffekten. Detta grundade Schultz (1985) på att innan införandet 

av inkomstskatt fanns ingen anledning att som investerare sälja av aktier i december för 

att sedan köpa tillbaka aktier i januari. Schultzs (1985) resultat kom senare att styrkas av 

Jones et al. (1991) som i sin studie av den amerikanska aktiemarknaden före och efter 

införandet av inkomstskatt även fann en signifikant Januarieffekt efter införandet. Att 

skattehypotesen skulle vara en förklaring till Januarieffekten påvisas även av Poterba 

och Weisbenner (2001). I kontrast till Poterba och Weisbenner (2001) och Schultz 

(1985) bidrar Jones et al. (1987) med resultat som indikerar att Januarieffekten även 

existerade långt före införandet av inkomstskatt och att förklaringar till fenomenet 

därför inte återfanns i skatteffekten.  

Januarieffekten borde följaktligen vara frånvarande under åren före det faktiska 

införandet av inkomstskatter om antagandet om skatteeffekten ska gälla. Jones et al. 

(1987) fann emellertid att Januarieffekten förekom ungefär 50 år före den effektiva 

tillämpningen av inkomstskatter. Enligt Jones et al. (1987) studie fanns heller inte 

någon statistisk säkerställd förändring av Januarieffekten före och efter införandet av 

inkomstskatter. Detta styrker de empiriska bevisen att skattehypotesen inte ensam skulle 

vara förklaringen till fenomenet. Resultatet stödjer studier som påvisat att det ligger 

andra faktorer än enbart skatterelaterade bakom aktiekursens beteende i januari månad 

(Jones et al., 1987).  

Gultekin och Gultekin (1983) har studerat Januarieffekten på börser runt om i världen. I 

sin studie ville forskarna genom att studera länder på spridda internationella marknader, 

lära sig att förstå aktiemarknadens mönster för att i sin tur bilda sig en större förståelse 

för januarianomalin.  Studien behandlar säsongsrelaterade faktorer på aktiemarknaden i 

de större industrialiserade länderna och finner empiriska bevis för att det förekommer 

säsongsrelaterade avkastningsperioder på aktiemarknaderna runt om i världen. Gultekin 

och Gultekin (1983) lyfter fram att trots att empiriska bevis finns för sambandet mellan 

skattehypotesen och Januarieffekten kan den inte ensam förklara anomalin. Empiriska 

studier visar dessutom att länder som exempelvis Australien inte följer skattehypotesen. 

Trots att Australien vars skatteregler är snarlika dem i USA men vars beskattningsår 

infaller mellan juni och juli månad, tenderar avkastningen på de australiensiska aktierna 



	   	   	  
	  

	  
28	  
	  

vara högre i januari än övriga månader. Således har den australiensiska börsen historiskt 

sätt uppvisat en Januarieffekt trots att inga skäl till tax loss selling finns i slutet av året 

(Gultekin & Gultekin, 1983). 

Agrawal och Tandon (1994) har även dem studerat Januarieffektens förekomst i en rad 

spridda länder. Liksom Gultekin och Gultekin (1983) fann dessa forskare att 

Januarieffekten var starkt förekommande i de flesta studerade länderna. I sin studie 

framkom bevis som gav stöd både för och emot teorin om skatteeffekten, då vissa 

länder med skilda skatteregler och förekomst av inkomstskatt både uppvisade och inte 

uppvisade en Januarieffekt.  Detta visar på komplexiteten i att studera Januarieffekten 

(Agrawal & Tandon, 1994). Agrawal och Tandon (1994) är till stor del en 

vidareutveckling av den studie som utfördes av Gultekin och Gultekin (1983) och de 

studerar en nyare tidsperiod och ett större urval länder i sin undersökning. 

Agrawal och Tandon (1994) visar på att Januarieffekten förekommer i 15 av de 18 

studerade länderna, men de fann ingen Januarieffekt i Kanada och Danmark. Detta trots 

att både Kanada och Danmark har ett beskattningsår som slutar i december och enligt 

skattehypotesen därför torde uppvisa en Januarieffekt. I Nya Zeeland (med beskattning i 

juni månad), Hong Kong och Australien (som inte har någon kapitalvinstskatt) 

uppvisades däremot en Januarieffekt, vilket därmed går emot skattehypotesen. I Hong 

Kong och Italien var effekten extra stark och januari månad tenderade ha en hög 

genomsnittlig avkastning. Trots att flera teorier använts för att försöka förklara 

Januarieffekten och andra anomalier påpekar Agrawal och Tandon (1994) att dessa 

liksom deras egen studie haft begränsad framgång. Dessa forskare menar att det inte 

finns någon entydig förklaring och alternativa förklaringsvariabler och förnyade teorier 

om anomaliernas förekomst behöver studeras. 

För att undersöka om skatteeffekten har någon påverkan på aktiemarknaden formuleras 

baserat på tidigare studiers spridda resultat och ovan förda diskussion följande hypotes: 

Hypotes 2: Förekomsten av kapitalvinstskatt är positivt relaterat till Januarieffekten. 
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3.2.2 Intergenerational transfers hypothesis 

Integenerational transfer hypothesis (ITH) har sina rötter i samhälleliga och kulturella 

särdrag såväl som investerarpreferenser. Studier som behandlar ITH kan således göras 

på enskilda individer där ålder och kön används som förklarande variabler till 

Januarieffekten. En vanligare jämförelse är dock att studera större grupper av individer, 

såsom länder och regioner med hjälp av denna hypotes. Liksom TLS är ITH kopplat till 

skatter och teorin uppkom som en möjlig förklaring bakom Januarieffekten då 

skatteeffekten inte fullt ut kan förklara denna effekt (Gamble, 1993). Gamble (1993) 

lyfter fram att bevis som stödjer TLS även måste stödja ITH. Om skatteeffekten kan 

uppvisas måste följaktligen även bevis finnas för ITH hypotesen enligt teorin. ITH kan 

användas för att styrka bevisen för skattehypotesen då länder som inte har 

kapitalvinstbeskattning i december månad heller inte borde uppvisa någon 

Januarieffekt. Teorier inom ITH pekar även på att högtider och framförallt om länder 

firar jul samt datumet för nyårsfirandet torde ha inverkan på Januarieffekten. Teorin 

förklarar Januarieffekten genom antagandet att befolkningen i länder som firar jul och 

nyår i slutet av december tenderar ha ett större behov av likvida medel vid just denna 

tidpunkt. Det ökade behovet av likviditet gör att de säljer värdepapper i december 

månad, för att senare komma att köpa tillbaka dessa. Således bör länder som inte firar 

jul och vars nyår firas under annan tid än den 31:e december inte uppvisa någon 

Januarieffekt (Gamble, 1993).  

ITH har uppkommit som ett svar på skattehypotesens brister och denna kompletterar 

skattehypotesen när den inte räcker till. Gamble (1993) pekar på att oförklarliga 

trasnationella likheter på aktiemarknaden kan vara ett resultat av hög internationell 

korrelation mellan marknaderna. Därav skulle börser i länder vars högtider och 

skattelagstiftning skiljer sig kraftigt mot länderna i väst ändå kunna uppvisa en 

Januarieffekt i likhet med västländernas. Om aktiemarknaderna runt om i världen inte 

uppvisar nationella särdrag tyder detta på att marknaderna har konvergerat. Jansson et 

al. (2010) förklarar att olika länder har olika bolagsstyrningssystem vars ägarmässiga, 

kulturella och rättsliga traditioner skiljer sig åt. För att locka utländska investerare är det 

viktigt att leva upp till de utländska investerarnas förväntningar på finansmarknadens 

karaktär, vilket enligt Yoshikawa och Rasheed (2009) kan ökar trycket för konvergens 

på spridda marknader.   
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För att styrka ITH torde således länder vars nyår infaller vid annan tidpunkt än den 31 

december inte uppvisa någon Januarieffekt. En liknande effekt torde dock baserat på 

denna teori förekomma i samband med det egna nyåret som då infaller vid en annan 

tidpunkt. Utifrån denna teori har följande hypotes formulerats: 

Hypotes 3: Nyår vid andra tidpunkter än den 31 december är negativt relaterat till 

Januarieffekten. 

3.2.3 Säsongsrelaterat informationsflöde 

En av de diskuterade förklaringsvariablerna till Januarieffekten är det säsongsmässiga 

informationsflödet (SIF). Teorin har sina rötter i den effektiva marknadshypotesen och 

handlar om hur snabbt företags- och marknadsinformation når olika investerare. Teorin 

menar på att informationsasymmetrin ökar i slutet av december månad till följd av alla 

de helgdagar som då träder i kraft. Investerare nås i mindre utsträckning av ny 

marknads- och företagsinformation vid denna tidpunkt på året. När investerare till slut 

nås av den nya informationen i januari månad reagerar de på informationen och 

aktiepriserna justeras efter denna (Cataldo & Savage, 2000). 

Teorin skiljer på informationsflödet i stora och små bolag då stora bolag tenderar att 

följas av flera analytiker vilket sätter press på bolagen att regelbundet lämna korrekt 

information så fort den uppkommer. Mindre bolag som inte bevakas av analytiker i 

samma utsträckning har mindre press på sig att lämna ny information så fort den 

uppkommer (Barry & Brown, 1984) . Skillnaden i informationslämning mellan stora 

och små bolag kan på så sätt leda till att små bolag väntar med att redovisa viss 

information till årets bokslut. Handeln i mindre bolag sker oftast i mindre grad än i 

större, således är de potentiella köparna och säljarna färre i dessa bolag och skillnaden 

mellan köp- och säljorderna blir därmed större. Denna skillnad leder till att ny 

information har en tendens att få stor inverkan på aktiens prissättning (Barry & Brown, 

1984; Cataldo & Savage, 2000). Cataldo och Savage (2000) gör dessutom gällande att 

studier visat att företag har en benägenhet att portionera ut dålig information under 

mitten av året medan bra information gärna görs offentlig i början av året och 

framförallt i samband med bokslutet. Denna fördelning av information torde därför ha 

inverkan på avkastningen i januari månad. 
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En tänkbar förklaring till Januarieffekten och att den främst drabbar mindre bolag kan 

enligt Kim (2006) och Barry och Brown (1984) vara informationsosäkerhet. 

Osäkerheten handlar då framförallt om vinstprognoser. I takt med att årsbokslutet börjar 

närma sig blir investerare allt mer osäkra på informationen angående vinst och andra 

nyckeltal som bolagen kommer publicera och aktiekursen pressas därför ner. När 

informationen blir publik försvinner osäkerheten och aktiekursen hämtar sig.  Osäkerhet 

tenderar att vara större för mindre och yngre bolag då dessa inte bevakas i samma 

utsträckning som större och mer etablerade företag. De mindre och yngre bolagen 

tenderar dessutom prestera över förväntningarna i större utsträckning än den andra 

bolagskategorin (Kim, 2006; Barry & Brown, 1984).  

Fink et al. (2008) har påvisat en positiv korrelation mellan variablerna ålder och storlek 

och hävdar samtidigt att båda variablerna kan användas för en approximation för 

informationsflödet. Detta då informationsflödet i sig är svårt att observera. Ålder och 

storlek är lättare observerbara variabler än informationsflödet enligt Fink et al. (2008). 

Utifrån detta torde därmed yngre och mindre bolag uppvisa en större Januarieffekt än 

större och äldre.  

Baserat på den ovanstående teoretiska diskussionen hänförlig till informationsflöde och 

dess potentiella samband med Januarieffekten formuleras följande hypotes: 

Hypotes 4: Bolagens storlek är negativt relaterat till Januarieffekten. 

3.2.4 Window dressing 

Fenomenet Window dressing härrör från värdepappersförvaltares vilja att ge en bra bild 

utåt av sin portfölj för att på så sätt visa för investerare och andra intressenter att de 

förvaltar en slagkraftig fond eller portfölj (Haug & Hirschey, 2006). Förvaltare 

använder sig av strategin nästan uteslutande vid kvartalsslut och framförallt vid års- och 

halvårsskiftet (Bhana, 1994; Cataldo & Savage, 2000). Strategin går ut på att aktier som 

haft en dålig procentuell avkastning under året säljs medan aktier som presterat bättre 

läggs till i portföljen (Haug & Hirschey, 2006). Aktierna vars kurs haft en god 

utveckling redovisas således som en del av fondens eller portföljens innehav, vilket 

påverkar fondens anseende bland investerare. Portföljförvaltares tillämpning av 

Window dressing styrks av Lakonishok et al. (1991) som i sin studie av 769 
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pensionsfondsförvaltare i slutet av 1989 kom fram till att portföljförvaltare frekvent 

använder sig av Window dressing.  

En annan variant som dock inte är lika vanlig inom Window dressing är när förvaltarna 

av exempelvis en fond väljer att köpa aktier i bolag som ligger utanför fondens 

officiella intresse i försök att öka fondens avkastning. Vid avstämningsdatumen sälj 

dessa aktier till förmån för aktier i bolag vars verksamhet stämmer överens med fondens 

inriktning, allt i syfte att göra fonden mer attraktiv (Anderson et al., 2007; Starks et al., 

2006). Window dressing förekommer enligt Haug och Hirschey (2006) och Lakonishok 

et al. (1991) främst på grund av att portföljförvaltare och institutionella placerare 

bedöms efter den avkastning deras investeringar genererar men även utifrån deras 

investeringsfilosofi. Haug och Hirschey (2006) menar att anledningen till att hypotesen 

studerats som en förklaringsvariabel till Januarieffekten är att tiden innan årsbokslutet 

alltid varit en viktig period som de institutionella placerarna ägnat åt att se över sina 

placeringar. Viljan bland institutionella placerare att se över sina placeringar inför 

årsskiftet bekräftas även av Maxwell (1998) som i en studie över den amerikanska 

obligationsmarknaden även där fann en signifikant Januarieffekt som han hänför till 

tillämpningen av Window dressing. 

Om Window dressing är den bakomliggande faktorn till Januarieffekten bör fenomenet 

även inträffa i samband med andra rapportperioder. För att kunna utskilja om effekten 

härstammar från Tax loss selling eller Window dressing behöver man därför även 

studera handelsvolymen inför halvårsrapporterna. På så sätt är det möjligt att skilja 

mellan dessa två teorier (Bhana, 1994; Cheng & Singal, 2001). Eftersom ingen 

skatteeffekt sker i juni eller juli kan ett volymmönster, likt det som förekommer i 

december indikera att det rör sig om Window dressing. En kritik kan dock vara att Risk 

Managers inte ägnar sig åt Window dressing i lika stor utsträckning i mitten av året och 

effekten blir därmed mindre då (Anderson et al., 2007).  

Utifrån den teoretiska diskussionen som grundar sig på strategin Window dressing 

framställdes följande hypotes: 

Hypotes 5: Det förekommer en ökning i handelsvolymen på Stockholmsbörsen under 

både juni och december månad 
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3.3 Behavioral Finance 

”What registers in the stock market’s fluctuations are not the events themselves but the 

human reactions to these events, how millions of individual men and women  

feel these happenings may affect their future. Above all else, 

 in other words, the stock market is people.” 

- Bernard Baruch (1870-1965) 

Citerad i Tvede (2002, s.1) 

Sigmund Freud, urfadern inom beteendevetenskaplig forskning och socialpsykologi 

menade att drivkrafterna till mänskligt beteende inte är medvetna och därför inte 

åtkomliga för individers bedömningar (Freud, 1912). Freuds (1912) syn på det 

mänskliga beteendet skiljer sig från de ekonomiska teorierna vilka beskriver 

människans beteende och handlingar som genomtänkta och rationella. I sin forskning 

skiljer Freud (1912) på det omedvetna, medvetna och förmedvetna. Freud (2008) 

beskriver det omedvetna som minnen och motiv som inte är tillgängliga för individen 

även om de anstränger sig trots att det är det som ligger till grund för det mänskliga 

beteendet. Det medvetna beskiver han som allt individen för stunden har för sig. Det 

medvetna skiftar från stund till stund och rör sig till störst del om tankar, känslor och 

önskningar.  Det förmedvetna består av sådant som individer lätt kan plocka upp och 

fylla det medvetna med, det förmedvetna blir en konsekvens av omvärldens krav på 

beteende (Freud, 2008). Freuds verk har legat till grund för dagens forskning om 

människans beteende och handlingar och inte minst inom Behavioral Finance. Dock är 

det viktigt att vara medveten om att Freuds teorier även mött viss kritik. Bland annat har 

kritiker menat att Freuds generaliseringar gällande psykoanalytiska personlighetsteorier 

inte är lika allmänt gällande som teorierna förespråkar. Kritikerna menar istället att 

vissa individers beteende kan skilja sig från massan och Freuds teorier därför inte 

stämmer överrens på alla.  Trots kritiken har Freuds teorier spelat stor roll inom 

beteendevetenskapen på 1900-talet och det är viktigt att vara medveten om Freuds 

tankegångar vid studier av det mänskliga beteendet (Freud, 2008). 

Beteendevetenskapligt orienterade forskare började under 1980-talet att utmana den 

effektiva marknadshypotesen efter dess starka etablering. Robert Shiller var en av dessa 

då han visade att börskurserna på aktiemarknaden var långt mer volatila än vad som 

motiveras av EMH. Kritiker såväl som förespråkare av EMH är idag båda närvarande i 
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den akademiska diskursen. Resultat som motbevisar EMH har ifrågasatts på grund av 

faktorer såsom urval, felaktiga riskjusteringar och transaktionskostnader. Samtidigt har 

kritiken mot EHM ökat på senare tid och ett växande intresse har skapats av att studera 

EMH:s gångbarhet (Lawrence et al., 2007; Fromlet, 2001).  

Behavioral Finance vilar på två grundargument vilka är investerares förtroende och 

begränsat arbitrage, det vill säga möjlighet att tjäna pengar på en tillgång utan att ta risk. 

Enligt klassiska ekonomiska teorier kommer möjligheten till arbitrage försvinna så fort 

investerare upptäcker arbitragemöjligheten. Således kan felprissättningar inte kvarstå 

under längre tidsperioder. Argumenten inom Behavioral Finance leder till en alternativ 

syn på finansmarknaderna där dessa inte antas vara systematiska eller effektiva (Lo & 

MacKinlay, 1999) vilket i sin tur förklarar de avvikelser som kunnat kvarstå under 

längre tidsperioder. Empiriska studier har dessutom funnit att det förekommer stora 

skillnader mellan den faktiska aktiekursen och den aktiekurs som aktien förväntas ha 

enligt EMH (Lawrence et al., 2007).  

Shefrin (2002) belyser att det förekommer tre huvuddelar som ligger till grund för 

Behavioral Finance vilka är Heuristic Bias, Frame Dependence och Inefficient Markets 

och utifrån dessa tre har olika teoretiska infallsvinklar utvecklats.  Detta innebär att de 

olika teorierna som används för att förklara individers irrationella beteenden kan bygga 

på en eller fler av dessa tre huvudgrenar (Shefrin, 2002).  

Heuristic Bias handlar om att individer använder sig av tumregler för att på ett enklare 

sätt bearbeta data. Deras tro på tumregler tender leda till att de förlitar sig på dessa och 

risken ökar för att finansiella misstag begås. Då tumregler bygger på värderingar och 

fördomar innebär detta att uppfattningar styrs av känslor, vilket leder till att individer 

inte alltid fattar de mest optimala besluten som finansiell teori förespråkar. Denna syn 

skiljer sig mot den finansteoretiska som menar att individer använder sig av statistiska 

metoder vid beslutsfattande och att deras beslut alltid är optimala och att känslor inte 

har inverkan på individers beslutsfattande (Shefrin, 2002).  

Den andra huvudgrenen som Shefrin (2002) beskriver är Frame Dependence, vilken 

menar att individer förutom objektiva överväganden även i stor grad påverkas av hur 

beslutsproblemet är beskrivet rörande avkastning och risk. Två exempel på detta är 

förlustaversion och ångestminimering. Förlustaversion innebär att investerare känner en 
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kraftig aversion mot att gå med förlust, denna motvilja är så kraftig att investeraren är 

beredda att förlora ännu mer så länge det finns en möjlighet att tjäna igen förlusten. 

Detta tyder på att investerare är långt ifrån rationella i sitt handlande, studier har 

dessutom visat att en förlust i samma storlek som en vinst har dubbelt så stor inverkan 

på människans psyke. Teorin om förlustaversion stödjer empirisk forskning som visar 

på att bolag som dras med förlustprojekt tenderar vänta alldeles för länge innan man 

från företagets sida avslutar det förlustfyllda projektet (Kahneman & Tversky, 1979). 

Investerares val och strategier syftar till att minimera den framtida ångern, ångern 

tenderar att bli extra stor om investeraren väljer att bryta mot de mönster och 

handlingsstrategier denna normalt använder sig av (Shefrin, 2002).  

Den sista huvudgrenen av Shefrins tre teman är Inefficient Markets, vilken är en 

produkt av både Heuristic Bias och Frame dependence då dessa påverkar 

marknadspriserna så att de avviker från sina fundamentala värden.  

I takt med att den beteendevetenskapliga forskningen fått större gehör inom den 

finansiella världen har samtidigt forskare med traditionell finansiell inriktning kommit 

att motivera studier om investerares rationalitet. Dessutom har intresse väckts för 

huruvida psykologiska effekter verkligen har någon inverkan på tillgångarnas pris 

(Elton et al., 2011). Enligt Elton et al. (2011) har Behavioral Finance blivit allt 

vanligare i förklaringen av aktiers felprissättning. Det förekommer dock två problem då 

forskningen försöker förklara rörelser i aktiers prissättning med hjälp av 

beteendevetenskapliga modeller. Det första välkända problemet är att det inte 

förekommer någon enskild förklaringsvariabel som ligger till grund för 

felprissättningar. Dessutom är beteendevetenskapen mer komplex och det förekommer 

inga entydiga empiriska prediktioner i samma utsträckning som inom de klassiska 

teorierna. Enligt Elton et al. (2011) har forskningen på Behavioral Finance-området haft 

svårigheter att utveckla en enhetlig och testbar modell för investerarbeteende.  Det 

andra problemet är att empiriska studier inom Behavioral Finance ofta inte använt sig av 

beteendemässig data, vilket har gjort att tidigare studier brustit i tillförlitlighet.  
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3.3.1 Flockbeteende 

En av de beteendevetenskapliga förklaringarna till att enskilda aktier och börsen i sin 

helhet i perioder avlägsnas från sitt fundamentala värde är att investerare lyssnar på 

andra investerare och följer strömmen. Utan vetskap om det fundamentala värdet på 

bolags aktier är det enligt (Shefrin, 2002) sannolikt att investerare baserar sina 

investeringsbeslut på andra investerares rekommendationer och preferenser. Shefrin 

(2002) liknar aktiemarknaden vid en skönhetstävling där målet för den enskilda 

individen ofta är att välja den person som han eller hon tror andra hade valt. På samma 

sätt väljer investerare de aktier de tror andra investerare föredrar. Den allmänna åsikten 

blir därmed alltmer utbredd och risken för att marknaden utsätts för vågor av optimism 

och pessimism ökar.  Investerarna agerar som flockmedlemmar och agerandet kan vara 

långt ifrån rationellt (Shefrin, 2002). En av de viktigaste kännetecknande dragen hos 

individer i en folkmassa är enligt Freud (2008) att den omedvetna personligheten tar 

överhand och den medvetna suddas ut. I grupper blir individen inte sig själv utan 

påverkas av massan, massan är i sin tur lättpåverkad, impulsiv och ombytlig. Massan är 

okritisk, lättrogen och det osannolika existerar inte för den. Således är beteende från 

massan sällan rationella och dess egna föreställningar väger tyngre än verkligheten. De 

beteendemässiga antagandena om gruppbeteende har kommit att ifrågasätta den 

effektiva marknadshypotesen syn på individers rationalitet. I en studie av Lawrence et 

al. (2007) har investerare visat sig agera på noise eller buller snarare än på information 

som de ekonomiska modellerna förespråkar.  

Människan har sedan urminnes tider slutit sig samman till grupper. Från början var det 

en nödvändighet att tillhöra en flock för individers överlevnad, ett fenomen som syns 

tydligt i naturen än idag. Människan har en ständig efterfrågan på att tillhöra grupper 

där de känner sig accepterade och vilka ger dem trygghet och välbefinnande. Trots att vi 

i dagens moderna samhälle inte är i behov av att tillhöra grupper för vår överlevnad, är 

strävan efter grupptillhörighet lika stor idag som förr.  Flockbeteende handlar om att 

agera i likhet med andra inom samma grupp, även om agerandet i sig inte är rationellt 

(Gyllenram, 2007). Det är bättre att följa strömmen och göra som alla andra och vinna 

eller förlora med dem än att gå sin egen väg och riskera att förlora ensam (Berns et al., 

2005). Berns et al. (2005) upptäckte vid studier om flockbeteende att samma delar av 

människans hjärna som aktiverades vid fysisk smärta även aktiverades då individen gick 
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emot flocken vid beslutsfattande. Detta är intressant och kan förklara att trots att 

individer är medvetna om att de inte agerar rationellt så drivs de ändå till beteendet. 

Berns et al. (2005) lyfter fram att individer följer flockbeteendet för att inte bli socialt 

isolerade från flocken och att vi medvetet inte väljer att följa den men att det görs på 

grund av att det gör allt för ont att inte göra det.  

Enligt Shiller (2000) skiljer sig människor från andra varelser i dess förmåga att 

kommunicera, han menar att det är det mänskliga samhället och den inneboende 

informationsbehandlingen som gjort att människan kunnat överleva nästan alla de 

hinder som mött människan under dess historia. Från början var spridningen av 

information mellan människor livsviktig för deras överlevnad, den snabbaste 

informationsspridningen handlade då främst om faror och källor till mat. I dagens 

samhälle exponeras människan av en mängd information dagligen från olika 

informationskällor, kvalitén på informationen är varierad men spridningshastigheten är 

högre idag än någonsin. Havet av information människor ständigt utsätts för ställer krav 

på individen att själv värdera informationens relevans (Shiller, 2000). Shiller (2000) 

hävdar att informationsspridning mellan individer leder till tim- och dagsvisa 

fluktuationer på aktiemarknaden oavsett om informationen har någon faktisk påverkan 

på bolagets verkliga värde.  

Shiller (2000) hävdar att flockbeteenden oftast är irrationella, men han understryker att 

även rationella individer kan anta ett flockbeteende i syfte att göra ekonomisk vinning 

på det. Således kan rationella individer köpa felvärderade aktier trots att de är medvetna 

om felvärderingen. En frekvent diskuterad teori bakom irrationellt flockbeteende är 

noice trading, vilken menar att kortsiktiga investerare inte är fullt rationella och dessa 

påverkar aktiepriset i större grad än långsiktiga placerare. Noice trading handlar om att 

investerare inte litar på sin egen förmåga att avgöra om en aktie är köpvärd. Istället 

väljer de att följa efter andra investerare, utan att ha någon rationell förklaring till varför 

de väljer en aktie framför någon annan (Scharfstein & Stein, 1990; Froot et al., 1989). 

Ett flertal forskare (Hachicha, 2010; Lakonishok et al. 1992; Wermers 1995) 

förespråkar användningen av handelsvolymen för att påvisa flockbeteende på 

aktiemarknaden. Plummer (2010) menar att det är aktiepriset själv som är flockledaren 

på marknaden och till skillnad från andra flockbeteenden kan finansmarknadens 
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flockbeteende lätt utläsas genom studier av antingen volym- eller prisutvecklingen. 

Dessa variabler är enligt Plummer (2010) ett bra mått på flockens styrka. 

Utifrån denna teoretiska referensram har följande hypotes kring flockbeteende på den 

svenska aktiemarknaden formulerats: 

Hypotes 6: Flockbeteende är positivt relaterat till Januarieffekten. 

3.3.3 Stämningen bland investerare 

Marknaden består av en mängd olika typer av investerare vilka drivs av skilda känslor 

inför varje investering. Investerarnas förtroende för ett företag påverkar handeln med 

aktier. Investerarnas subjektiva syn på ett bolags aktier och dess prissättning bidrar till 

olika prisnivåer på aktien vilket kan orsaka att aktiekurserna blir potentiellt volatila. Då 

känslor är dynamiska och förändras kan investerare köpa och sedan sälja eller omvänt 

beroende på företagsspecifika förhållanden, analytikerprognoser, insiderinformation 

eller makroekonomiska faktorer. Dessa handlingar bidrar till att aktiepriserna kan ligga 

under eller över det marknadspris som EHM-baserade modeller förespråkar och som 

traditionell ekonomisk teori inte ser till (Lawrence et al., 2007; Shleifer, 2000). 

Investerare på aktiemarknaden tillskansar sig olika typer av information, där 

informationen används som underlag vid investeringsbeslut. Vissa investerare tittar på 

prisutvecklingen medan andra studerar bolag- och branschspecifika nyheter. Trots att 

investerare kan få råd från experter och marknadsanalytiker beträffande de 

makroekonomiska förhållandena som råder, är det ändå slutligen investerarna själva 

som får skapa sig en bild av läget och förlita sig på sin uppfattning. Denna uppfattning 

är subjektiv och investerare skiljer sig i allt från riskbenägenhet, inkomst, utbildning, 

ålder, kultur och kön (Lawrence et al., 2007; Shleifer, 2000). Shefrin (2000) hävdar att 

individer som är överoptimistiska i sin syn på framtiden tenderar tro att de själva inte 

kommer drabbas av negativa utfall i givna situationer. På aktiemarknaden får detta 

konsekvensen att överoptimistiska investerare handlar aktier mer frekvent. Inte sällan 

väljer överoptimistiska investerare att investera i allt mer riskfyllda placeringar. 

Volatilitetsindex i form av det amerikanska måttet VIX och den svenska motsvarigheten 

DVIS som mäter rädslan på börsen är ofta förekommande som en temperaturmätare på 

känslan bland marknadens aktörer. Hög grad av volatilitet indikerar hög grad av oro och 
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rädsla på finansmarknaden och inom forskningen har volatilitetsindex använts för att ge 

indikationer på marknadens psykologiska sentiment. Låg volatilitet pekar på lägre risk 

medan hög grad av volatilitet pekar på ökad rädsla och ökad risk på marknaden. Således 

borde volatilitesindexet visa på lägre rädsla i januari månad i jämförelse med andra 

månader, givet den psykologiska sinnesstämningen vid starten på det nya året (Cipollini 

et al., 2007). Huruvida VIX och andra volatilitetsindex är ett bra mått på marknadens 

attityd till risk eller om det är den faktiska risknivån på marknaden är dock inte helt 

klart menar Bandopadhyaya och Jones (2006). 

Klassisk ekonomisk teori har traditionellt inte beaktat investerarnas sentiment och 

konsumentförtroendet som en väsentlig förklaringsvariabel till abnorma 

avkastningsmönster på aktiemarknaden. Sedan Behavioral Finance inträde inom den 

finansiella forskningen har dock sentimentet fått allt större betydelse. Traditionellt sett 

har investerarsentiment setts som en felterm inom finansvärlden. Denna felterm leder 

till Representativeness heuristic och överoptimism. Representativeness heuristic innebär 

att investerare överskattar sin egen förmåga att förutse sannolikheten för ett visst 

inträffande. Således kan investerarens beslut påverkas av kognitiva fördomar. 

Överoptimism å andra sidan leder till att investerare underskattar den framtida 

volatiliteten på aktiemarknaden. Representativeness heuristic och överoptimism tillhör 

båda heuristic bias som är en av de tre huvudgrenarna inom Behavioral Finance 

(Shefrin, 2002; Chen et al., 2007). 

Ciccone (2011) hävdar att sinnesstämningen bland investerare och människor i 

allmänhet är positivare i början av det nya året. Investerare tenderar då ha optimistiska 

förväntningar på framtiden i större utsträckning än vid övriga tider på året. Ciccone 

(2011) menar att människor överlag har en mer positiv syn på framtiden i januari 

månad. Den mer positiva framtidssynen grundar sig på inträdet av det nya året. 

Årsskiftet leder till att människor ser möjligheten att förändra sina liv, vilket enligt 

honom görs tydligt genom att 50 procent av den amerikanska befolkningen väljer att 

anta nyårslöften.   

I en studie över amerikanska investerares sinnesstämning har Ciccone (2011) visat att 

konsumentförtroendeindexet Michigan index ökar i januari månad. Indexet är vanlig 

förekommande inom forskning på aktiemarknaden och en uppgång av 



	   	   	  
	  

	  
40	  
	  

konsumentförtroendeindexet indikerar att konsumenter har ljusare framtidstro (Baker & 

Wurgler, 2007; Schmeling 2009; Shiu-Sheng 2011; Qui & Welch, 2006).  

Baker och Wurgler (2007), Shiller (2000) och Shiu-Sheng (2011) menar att den 

allmänna framtidstron avspeglas i utvecklingen på börsen där börsuppgångar ofta 

sammanfaller med en ljusare syn på framtiden och befolkningens syn på den egna och 

landets ekonomi. Den allmänna framtidstron eller sentimentet bland befolkningen spelar 

enligt Shiu-Sheng (2011) en central roll för den ekonomiska aktiviteten. Sentimentet 

bland befolkningen och investerarna påverkar deras vilja att konsumera och investera. 

Shiu-Sheng (2011) har även identifierat en tydlig koppling mellan 

konsumentförtroendet och aktiemarknaden. Enligt Shiu-Sheng (2011) kan den allmänna 

framtidstron inte bara identifieras genom konsumentförtroendeundersökningar utan 

även i utvecklingen på börsen.  

En sådan samstämmighet mellan konsumentförtroendeindex och utvecklingen på börsen 

har även visats av Jansen och Nahuis (2003). Dessa forskare återfann samband mellan 

konsumenternas inställning till inköp av kapitalvaror och inställning till landets 

ekonomi, hos nio av elva studerade europeiska länder. Investerare förväntas bjuda upp 

priserna på börsen som en konsekvens av deras tro på en ljusare framtid. 

Förhoppningarna leder då till en kortsiktig uppgång på aktiemarknaden, som avtar när 

investerarna får insikt att de varit överoptimistiska. Förhoppningarna om ljusare framtid 

i januari månad och återgången i månaderna därpå går under namnet False hope 

syndrome (Polivy & Herman, 1999; Polivy & Herman 2002). Inom den psykologiska 

och beteendevetenskapliga forskningen återkommer syndromet år efter år trots att 

syndromet är vida känt. Detta allmänna beteendemönster leder enligt (Ciccone, 2011) 

till återkommande januarieffektscykler på finansmarknaden.  

Utifrån denna teoretiska referensram kring aktiemarknadens sentiment framställdes 

följande tre hypoteser: 

Hypotes 7a: Investerarnas rädsla på OMX Stockholm är negativt relaterat till 

Januarieffekten. 

Hypotes 7b: Hushållens inställning till den svenska ekonomin är positivt relaterat till 

Januarieffekten. 
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Hypotes 7c: Hushållen och företagens inställning till ekonomin är positivt relaterat till 

Januarieffekten. 

3.4. Sammanfattning av hypoteser 

Teoretiskt ursprung Hypotes- 
nummer Hypotes 

 Hypotes 1: Avkastningen på OMX Stockholm är högre i januari 
än övriga månader. 

Klassisk ekonomisk 
teori Hypotes 2: Förekomsten av kapitalvinstskatt är positivt relaterat 

till Januarieffekten. 

Klassisk ekonomisk 
teori Hypotes 3: Nyår vid andra tidpunkter än den 31 december är 

negativt relaterat till Januarieffekten. 

Klassisk ekonomisk 
teori Hypotes 4: Bolagens storlek är negativt relaterat till 

Januarieffekten. 

Klassisk ekonomisk 
teori Hypotes 5: 

Det förekommer en ökning i handelsvolymen på 
Stockholmsbörsen under både juni och december 
månad. 

Behavioral Finance Hypotes 6: Flockbeteende är positivt relaterat till Januarieffekten. 

Behavioral Finance Hypotes 7a: Investerarnas rädsla på OMX Stockholm är negativt 
relaterat till Januarieffekten. 

Behavioral Finance Hypotes 7b: Hushållens inställning till den svenska ekonomin är 
positivt relaterat till Januarieffekten. 

Behavioral Finance Hypotes 7c: Hushållen och företagens inställning till ekonomin är 
positivt relaterat till Januarieffekten. 

Figur 3. Studiens hypoteser 
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Kapitel 4. Empirisk metod 

I den empiriska metoden beskrivs studiens tillvägagångssätt 

ingående. Vi argumenterar för vår studies tillvägagångssätt genom 

att lyfta fram tidigare forskning som behandlar Januarieffekten och 

områden vars undersökningsmetoder är applicerbara på vår 

studie. Kapitlet avser dessutom ge läsaren ökad förståelse för 

studiens empiriska material. Dessutom beskrivs bakgrunden till 

valet av material, vilket i sin tur ökar replikerbarheten i de 

statistiska tester som utförs.    

4.1 Undersökningsmetod 

Studiens syfte är att undersöka förekomsten av Januarieffekten på den svenska 

aktiemarknaden och finna förklaringar till dess eventuella uppkomst. Syftet ämnar vi 

uppfylla genom prövning av hypoteser vilka grundar sig på teorier hänförliga till två 

spridda teoretiska skolor, klassik ekonomisk teori och Behavioral Finance. Hypoteserna 

testas mot insamlat empiriskt material, vilket innebär att vi tillämpar en deduktiv 

forskningsansats. För att ha möjlighet att uttala oss om Januarieffekten och möjliga 

förklaringar till detta fenomen krävdes det tillgång till stor mängd data och urval av 

denna data. Behovet av stora datamängder gjorde valet av kvantitativ 

undersökningsmetod mest lämpligt för vår studie (Bryman & Bell, 2005). 

Valet av undersökningsmetod grundar sig på valet mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod. Enligt Jacobsen (2002) beror valet av undersökningsmetod på studiens 

problemformulering och hur denna utformats. En problemformulering kan enligt 

Jacobsen (2002) vara av karaktären förklarande eller beskrivande. Då vi valt att i 

studien undersöka vilken inverkan beteendemässiga såväl som finansiella faktorer har 

på Januarieffekten är vår problemformulering av förklarande art. Således vill vi klargöra 

samband mellan förklaringsvariabler och Januarieffekten. Undersökning av ett stort 

urval och samband mellan olika variabler lämpar sig bäst för vår studie, vilket gör att 

den kvantitativa metoden ämnar sig bäst för vår studie. Metodvalet möjliggör för analys 

av en stor mängd data och data över långa tidsperioder, det vill säga tidsseriedata. 
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Resultaten vi får fram blir dessutom mer statistiskt säkrare och kan därför generaliseras 

på en population.  

Om syftet och problemformuleringen inriktat sig på enskilda investerare istället för 

aktiemarknaden och investerare som grupp, hade ett alternativt tillvägagångssätt kunnat 

vara att inrikta oss på ett antal djupgående intervjuer gjorda på en grupp investerare. 

Detta tillvägagångssätt hade lämpat sig för en kvalitativ metod. Intervjuer från en sådan 

undersökning hade kunnat ligga till grund för förståelse för investerares beteende 

snarare än en förklaring. Dock hade det varit betydligt svårare att generalisera resultaten 

på en population. Dessutom hade valet av investerare varit svårt, då urvalsprocessen 

kunnat bli snedvriden på grund av egna preferenser och olika investerares tillgänglighet. 

Svaren vi hade erhållit från en sådan studie hade stämt in på de utvalda investerarna, 

men huruvida svaren överensstämmer med en större grupp investerare hade dock varit 

oklart.   

Vid en kvalitativ studie där vi själva ställt egna frågor till en grupp investerare hade 

valet och utformningen av frågor varit en kritisk process. Felformulerade frågor eller 

frågor innehållande negationer hade kunnat förvirra våra respondenter. Bearbetningen 

av ett sådant material hade dessutom varit omfattande tids- och resursmässigt (Bryman 

& Bell, 2005). Den kvalitativa såväl som den kvantitativa metoden är enligt Jacobsen 

(2002) bundna till sina undersökningseffekter, vilket innebär att undersökningen styr 

studiens resultat. En kvalitativ studie möjliggör enligt Jacobsen (2002) för nya 

upptäckter och uppfångande av variabler som tidigare forskning inte beaktat. Den 

kvalitativa forskningen riskerar dock drabbas av egna preferenser, då forskarens egna 

upplevelser kan spegla resultaten i större grad än vad som egentligen avses undersökas. 

Ett problem som Jacobsen (2002) framhäver med kvantitativ metod är att forskaren 

redan innan undersökning av datamaterialet, bestämt sig för studiens inriktning. Detta 

kan enligt honom leda till att forskaren upptäcker att brister finns i den information som 

samlats in och den därför inte lämpar sig för frågeställningen. Detta leder till att 

korrigering inte kan ske i efterhand. Denna risk med kvantitativ metod förekommer allt 

som oftast i undersökningar av denna karaktär. Då vi varit medvetna om den 

kvantitativa metodens undersökningseffekter har vi valt att beakta en stor mängd 

tidigare studier på området för att få förståelse för deras förklaringsvariabler och de mått 

som tillämpats.  



	   	   	  
	  

	  
44	  
	  

4.2 Undersökningsdesign 

En studies undersökningsdesign är enligt Bryman och Bell (2005) den ram som 

bestämmer hur insamlig och analys av data ska genomföras. Då vår studie bygger på en 

kvantitativ undersökningsmetod där regressionsanalyser genomförs kan, enligt Bryman 

och Bell (2005), datatyperna tvärsnitt- och tidsseriedata tillämpas. Tvärsnittsdata i en 

kvantitativ studie undersöker ett visst urval vid en given tidpunkt. Denna typ av 

undersökningar lämpar sig för att undersöka skillnader mellan undersökningsvariabler. 

Tidsseriedata, å andra sidan, syftar till att redogöra för en variabel under flera tidpunkter 

inom ett tidsintervall. Intervallet i tidsseriedata kan skilja sig åt vad det gäller 

tidpunkterna för observationer, men oftast uppkommer observationerna kontinuerligt, 

exempelvis en gång per månad eller en gång per dag. Testerna som utförs i vår studie 

grundar sig på främst tidsseriedata, men även tvärsnittsdata som publicerats under 

längre tidsserier. Tvärsnittsdatan vi använder oss av grundar sig på 

surveyundersökningar, som sedan sammanställs och kvantifieras till ett mått som 

publiceras månadsvis som tidsseriedata.  Då vi valt att undersöka Januarieffekten har 

det inte varit ett alternativ att själva göra surveyundersökningar, då data över ett stort 

urval och längre tidsperioder är ett måste för möjligheten att uttala oss om anomalin. 

Hade vi istället valt att enbart undersöka investerares preferenser hade däremot en 

surveyundersökning varit tillämpbar.   

4.3 Beskrivning av data 

Vi har valt att använda oss av sekundärdata, det vill säga data som redan samlats in. De 

mått och index vi valt att använda oss av i vår studie är svenska motsvarigheter till 

amerikanska mått och index, vilka använts återkommande i vetenskapliga studier på den 

amerikanska marknaden (Agrawal & Tandon, 1994; Baker & Wurgler, 2007; 

Bandopadhyaya & Jones, 2006; Gamble, 1993; Jones, 2006; Whaley, 2000 ). Samtliga 

av de valda mått och index tillämpas dessutom frekvent inom den svenska finansvärlden 

och inte minst av respekterad affärspress. Vi finner därför dessa mått och index 

relevanta och pålitliga för vårt ändamål.  För att göra vår studie möjlig har data från de 

finansiella marknaderna används. Dessa data är, dels indexdata över Stockholmsbörsen 

och andra börser runt om i världen och dels index över konsumentförtroendet (CCI), 

barometerindikatorn och volatilitetsindexet DVIS. Nedan redogörs en 

bakgrundsbeskrivning av den sekundärdata som ligger till grund för vår studie. 
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4.3.1 Aktieindex och börsdata 

Ett aktieindex väger samman den totala utvecklingen i flera aktier och används som ett 

jämförelsetal mot andra marknader och index. Om ett aktieindex stiger innebär detta att 

det totala värdet av de underliggande aktierna har ökat. Ett index visar den 

genomsnittliga utvecklingen i ett visst land (ex. Sverige) på en specifik börs (ex. 

Stockholmsbörsen) och på några specifika bolag (ex. relaterade till dess marknadsvärde) 

(Aktiespararna, 2012a). Nasdaq OMX Nordic publicerar på sin hemsida olika index 

över Stockholmsbörsen (NasdaqOMX, 2013).  

Small Cap är en mindre lista på Stockholmsbörsen där bolagen på listan har ett 

börsvärde på under 150 miljoner euro (motsvarande 13,5 miljarder sek). Den större 

motsvarigheten heter Mid Cap, där de noterade bolagen har ett enskilt börsvärde mellan 

150 miljoner till en miljard euro. Listan med störst bolag är Large Cap och där återfinns 

bolag med ett börsvärde på över en miljard euro (Aktiespararna, 2012b). Det bredaste 

av de svenska aktieindexen går under beteckningen OMX Stockholm. Detta index 

består av samtliga aktier noterade på de olika listorna på Stockholmsbörsen. Samtliga av 

de beskrivna indexen är marknadsviktade och de största bolagen får därmed störst 

påverkan på index. De beskrivna indexen förkommer med slutbeteckningen PI och GI, 

vilka står för engelskans ’price index’ och ’gross index’. Indexen med beteckningen PI 

är prisindex, medan de index som avslutas med beteckningen GI är avkastningsindex, 

vilket innebär att utdelningar återläggs i indexet (Aktiespararna, 2012a). Gemensamt för 

samtliga valda aktieindex oavsett ursprung är att de är marknadsviktade prisindex. 

4.3.2 Volatilitetsindex 

Volatilitetsindexet beskriver sinnesstämningen och den rådande börspsykologin på 

aktiemarknaden och går ofta under namnet skräckindexet. Volatiliteten används ofta 

som en indikator på marknadsläget och hög volatilitet indikerar hög grad av rädsla på 

den finansiella marknaden (Whaley, 2000). Nordnets Derivatinfo publicerar 

volatilitesindexet eller volatilitetsindikatorn DVIS, vilken är en motsvarighet till det 

amerikanska indexet VIX som beskriver den implicita volatiliteten på den amerikanska 

finansmarknaden (S&P 500). Ett lågt värde på DVIS ger en indikation på en mer positiv 

och enhetlig syn på aktiemarknaden. Måttet beskriver, likt den amerikanska 

motsvarigheten den implicita eller förväntade marknadsvolatiliteten de kommande 30 
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kalenderdagarna och beräknas på OMXS30 optioner (VIX bygger på S&P 500 optioner) 

(Derivatinfo, 2013; Baker & Wurgler, 2007). Då DVIS beräknas på samma sätt som 

VIX anser vi att tidigare studier som tillämpar VIX kan ligga till grund för vår studie på 

den svenska aktiemarknaden. Då volatilitesindexet ökar, tenderar aktiemarknaden 

reagera negativt, vilket ofta leder till en nedgång på aktiemarknaden. När 

volatilitetsindexet istället sjunker, blir reaktionen på aktiemarknaden positiv, dock inte i 

samma utsträckning som det omvända sambandet. Volatilitesindexet är därmed 

osymmetriskt och är en tydligare indikator på rädsla än glädje bland börsens aktörer 

(Whaley, 2000).  

4.3.3 Konjukturinstitutet 

Konjunkturinstitutet publicerar varje månad ett sammanfattande mått som avser 

beskriva det rådande stämningsläget i den svenska ekonomin. Måtten baseras på en 

enkätundersökning där 1500 personer mellan 16 till 84 år slumpmässigt väljs ut att 

svara på 12 stycken frågor (Konjunkturinstitutet, 2013). Enkätfrågorna från 

Konjunkturinstitutet är frågor på ordinalskale-nivå, vilket innebär att svarsalternativen 

går att rangordna, men avståndet mellan dem är inte lika stort och går inte att 

kvantifiera. Dock går det att avgöra om en kategori är bättre än en annan (Bryman & 

Bell, 2005). Frågorna från Konjunkturinstitutet rör bland annat hushållens attityder till 

den ekonomiska situationen i Sverige, planerade inköp av kapitalvaror, attityden till det 

egna hushållets situation och inställningen till inflation och sparande. Ur svaren på 

frågorna sammanställer institutet indexet CCI (Konjunkturinstitutet, 2013).  

Förtroendeindikatorn (CCI) beräknas genom ett snittvärde på de frågor som rör 

svarandes attityd till inköp av kapitalvaror och deras inställning till svensk ekonomi 

idag och 12 månader framåt. Förtroende- eller sentimentindikatorn CCI är den svenska 

motsvarigheten på det amerikanska sentimentindexet Michigan Consumer Index, vilket 

likt CCI bygger på månatliga enkäter rörande konsumenters framtidstro (Carroll et al., 

1994; Lemmon & Portniaguina, 2006). Svenska CCI och det amerikanska Michigan 

Consumer Index bygger båda på internationellt standardiserade frågor, vilket gör måtten 

jämförbara mellan olika länder (European Commission, 2007). Inom EU är samtliga 

frågor för sentimentindexen identiska då CCI är ett harmoniserat mått. Utanför EU finns 

dock vissa mindre skillnader i vilka frågor som ställs, i USA är samtliga frågor bortsett 

från en identisk med det europeiska CCI-måttet (European Commission, 2007).  
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Ett andra mått som konjunkturinstitutet sammanställer baseras på både hushållens och 

företagens syn på ekonomin idag och i framtiden. Detta mått baseras på 1500 

enkätintervjuer av privatpersoner i åldern 16 till 84 år samt enkätintervjuer av 6000 

företag. Måttet benämns Barometerindikatorn och ger en mer helhetlig bild av 

samhällets syn på ekonomin. Måttet syftar till att ge kvalitativa och snabba indikationer 

om centrala ekonomiska variabler samt ge en bild av det totala konjunkturläget 

(Konjunkturinstitutet, 2013). Sekundärdatan som kommer från konjunkturinstitutet 

grundar sig på enkätundersökningar, vilket enligt Elton et al. (2011) är en värdefull 

metod som krävs vid studier av individers beteende på finansmarknaden.  

4.4 Urval 

Tabell 1. Urval 

Index Land period N Källa Index land period N Källa 

 OMX 
Stockholm  

PI 
Sverige 1980-

2013 397 
Nasdaq 
OMX 
Nordic 

DAX30 
Tyskland 1987-

2004 204 Data-
stream 

OMX 
Large Cap Sverige 2003-

2013 122 
Nasdaq 
OMX 
Nordic 

S&P500 
USA 1987-

2004 204 Data-
stream 

OMX Mid 
CAP Sverige 2003-

2013 122 
Nasdaq 
OMX 
Nordic 

KOSPI 
Korea 1990-

2004 167 Data-
stream 

OMX 
Small Cap Sverige 2003-

2013 122 
Nasdaq 
OMX 
Nordic 

ISRAEL 
TA 

Israel 1987-
2004 200 Data-

stream 

ASX Öster-
rike 

1992-
2004 139 Data-

stream FTSImal Malaysia 1987-
2004 204 Data-

stream 

BEL20 Belgien 1990-
2004 167 Data-

stream NSE20 Kenya 1990-
2004 167 Data-

stream 

NIKKEI Japan 1987-
2004 204 Data-

stream Semdex Maurit-
ius 

1989-
2004 173 Data-

stream 

FTSE Storbrit
annien 

1987-
2004 204 Data-

stream Volym1 Sverige 1986-
2013 325 Data-

stream 

ATX Austra-
lien 

1987-
2004 204 Data-

stream Volym2 
Sverige 2000-

2013 154 Data-
sream 

OMXC20 Dan-
mark 

1990-
2004 168 Data-

stream DVIS Sverige 1994-
2013 220 Derivat

-info 

OMXH Finland 1987-
2004 203 Data-

stream CCI Sverige 1993-
2013 241 Konj. 

POLWIGI Polen 1991-
2004 152 Data-

stream BAR Sverige 1996-
2013 199 Konj. 

CAC40 Frank-
rike 

1989-
2004 197 Data-

stream      
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Tabellen ovan (tabell 1) illustrerar vårt urval gällande index, dels i form av aktieindex 

dels sentimentindex. Datamaterialet tas fram genom tillförlitliga tillvägagångssätt av 

välkända organisationer. De första fyra indexen (OMX Stockholm PI, OMX Large Cap, 

OMX Mid Cap och OMX Small Cap) är hämtade från primärkällan Nasdaq OMX 

Nordic. Nasdaq är ägaren av Stockholmsbörsen och via deras nordiska hemsida har vi 

fått tillgång till dessa index. Indexet OMX Stockholm PI har sitt startår 1980 och vi har 

valt att använda månadsvisa observationer från denna tidpunkt fram till år 2013. 

Gemensamt för de fyra indexen vi hämtat från Nasdaq OMX Nordic, är att 

datamaterialet består av dagsvisa observationer. För att ha möjlighet att uttala oss om 

den månadsvisa avkastningen mellan årens månader omvandlade vi dessa datamaterial 

till månadsvisa observationer i Excel. Därefter räknade vi ut avkastningen för varje 

månad genom att tillämpa logaritmisk avkastningsberäkning (Log return). Denna 

avkastningsberäkning grundar sig på formeln: 

Avkastningen = Ln(index(t)) - Ln(index(t-1)) 

Beräkningssättet tillämpas frekvent inom den finansiella såväl som den 

nationalekonomiska forskningen (Strong, 1992; Verebeek, 2012). Den logaritmiska 

avkastningsberäkningen är praxis vid studie av tidsseriedata på finansmarknaden bland 

annat för att den logaritmiska beräkningen av avkastningen har större sannolikhet att 

följa normalfördelningskurvan (Verebeek, 2012). Dessutom tillämpas den logaritmiska 

beräkningen i merparten av de studier vi tagit del av på området (Chen & Singal, 2001; 

Ciccone, 2011).  Efter beräkning av den månadsvisa avkastningen erhöll vi för OMX 

Stockholm PI 397 stycken observationer. 

Det förekommer skillnader i handelsdagar mellan de olika månaderna dels på grund av 

månadernas olika längd och dels på grund av helgdagar. Liksom Gultekin och Gultekin 

(1983) och en mängd andra forskare på området väljer vi att frånse denna skillnad i 

handelsdagar. Trots att januari och december är månader med 31 dagar, till skillnad från 

exempelvis februari med bara 28 (i vissa fall 29) ser vi inte detta som ett problem för 

vår analys av avkastningsmönster. Helgdagarna i januari och december påverkar att 

antalet handelsdagar ändå är färre i dessa månader, i jämförelse med exempelvis 

februari. Att beakta samtliga helgdagar över vår studerade tidsperiod hade varit allt för 
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tidskrävande samtidigt som helgdagarna infaller på olika veckodagar från år till år, 

vilket påverkar antalet handelsdagar. Med detta i åtanke väljer vi att bortse från det 

skiftande antalet handelsdagar från månad till månad. Denna beräkningsmetodik för att 

ta fram den månadsvisa avkastningen används för samtliga valda aktieindex. 

De tre resterande indexen hämtade från Nasdaq OMX Nordic har skilda startdatum i 

jämförelse med OMX Stockholm PI, men med samma slutdatum. Då 

Stockholmsbörsens indelning av aktier i listorna Small-, Mid- och Large Cap är relativt 

ny, är den tillgängliga datan över indexens utveckling begränsad. 

Indexsammaställningen av Small-, Mid och Large Cap har sin startpunkt från januari år 

2003, efter att ha omvandlat datamaterialet till månadsvisa observationer erhöll vi 122 

observationer vardera för de tre indexen.  

Indexen som illustrerar utvecklingen på anda länders aktiemarknad är hämtade från 

databasen Datastream, vilken publicerar internationell finansiell data från världens 

börser. Liksom för de svenska aktieindexen skiljer startpunkten då indexen började 

mätas. Gemensamt för samtliga av indexen hämtade från Datastream är dess slutår 

(2004) samt att alla index är bestående av månadsvisa observationer i sitt 

grundutförande. Då indexen redan består av månadsvisa observationer har ingen 

omräkning krävts. Antalet observationer för de olika länderspecifika indexen sträcker 

sig från 139 till 204 stycken. Skillnaden i antal observationer beror även här på 

aktieindexens skilda stardatum. Det hade varit optimalt om våra urval sträckts sig över 

precis samma tidsperioder, då detta hade ökat jämförbarheten ytterligare. Dessutom 

hade möjligheten att studera fler variabler i samspel med varandra ökat. Dock är detta 

inte möjligt då vi själva inte kunnat påverka indexens datum för dess startpunkter. 

Vid studie av samtliga valda aktieindex kommer vi ha IT-bubblan i beaktande. Vi 

kommer därför undersöka Januarieffektens förekomst dels under perioder som sträcker 

sig över IT-kraschen (1999-2000) och dels perioder som inte inkorporerar denna 

tidsperiod. Detta då IT-bubblan påverkade världens börser kraftigt och vi tror dessutom 

att denna period kan ha påverkat förekomsten av en eventuell Januarieffekt nämnvärt. 

Perioderna som inte inkorporerar IT-kraschen innefattar heller inte 2000-talets bank- 

och finanskriser. Denna form av exkludering av extrema perioder på finansmarknaden 

har även tillämpats i tidigare forskning på Januarieffekten på den amerikanska 

marknaden.  
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Då varken Nasdaq OMX Nordic, Datastream eller Orbis har data över den totala 

handelsvolymen på Stockholmsbörsen har vi själva sammanställt handelsvolymen på 

två olika urval. Urvalen består av handelsvolymen för företag på den Svenska börsen. 

Det ena urvalet består av de 22 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen mellan åren 

2000 till 2013. Urval två består av tio av de 22 mest omsatta bolagen. Det andra urvalet 

sträcker sig från år 1986 till 2013. Anledningen till uppdelningen av två olika urval är 

bristen på tillgänglig data som fått oss att göra en avvägning mellan tid och antal bolag. 

Optimalt hade varit att vi fått tillgång till de 30 största bolagen och dess handelsvolym 

från år 1980 fram till 2013. Då ingen av databaserna har enhetlig data över volym för 

samtliga bolag eller index fick vi själva sammanställa volymdata data utifrån den data 

som fanns att tillgå på Datastream. Bolagens olika startpunkt för mätning av volymen 

har fått oss att välja mellan många bolag och kort tidsperiod eller ett färre antal bolag, 

men med en längre tidsperiod. Då en avvägning mellan tid och antal bolag var svår 

valde vi därför att använda oss av båda sammanställda volymindex. En fullständig 

redovisning av de valda bolagen i volymindexen återfinns i bilaga 5. Då vi antar att 

volymen är känslig av antalet handelsdagar kommer vi vid undersökning av volymdata 

även jämföra månadernas dagsvisa genomsnittliga handelsvolym. På så sätt får vi även 

ett volymmått som inte påverkas av att olika månader har skilda antal handelsdagar. 

Beräkning av den dagsvisa volymen grundar sig på den månadsvisa volymen för 

vardera månad och år, dividerat med det genomsnittliga antalet handelsdagar för vardera 

månad. Genomsnittet i handelsdagar för vardera månad baseras på sex slumpässigt 

utvalda år under den studerade tidsperioden. 

Datamaterialet över DVIS tas fram och publiceras av Nordnets Derivatinfo. För att få 

tillgång till materialet vände vi oss direkt till Alexander Tiainen som är kontaktperson 

på Derivatinfo.se. Med hans hjälp fick vi tillgång till all tillgänglig data över DVIS, 

vilken sträcker sig från perioden år 1994 till 2013. DVIS uppdateras dagligen och är 

således i dagsvisa observationer. Dessa observationer gjorde vi om till månadsdata, 

vilket gav oss totalt 220 observationer. 

Data över CCI liksom Barometerindikatorn har vi hämtat från Konjunkturinstitutets 

officiella hemsida, där offentlig statistik över måtten och dess månadsvisa utveckling 

publiceras. Måtten började mätas år 1993 respektive 1996, vilket därmed utgör våra 

startpunkter för de båda måtten. Då de sträcker sig fram till år 2013 har vi erhållit 241 
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respektive 199 observationer. Samtlig data hämtad från Konjunkturinstitutet består av 

månadsvisa observationer, vilket medför att ingen omvandling av datamaterialet har 

behövt göras.  

4.5 Operationalisering 

Övergången från teoretisk nivå till konkret nivå baserad på undersökningar är ofta en 

kritisk fas i undersökningar (Holme & Solvang 1997). Vid kvantitativ 

undersökningsmetod är det viktigt att ha precisa och mätbara uttryck för att kunna svara 

på undersökningens problemformulering poängterar Holme & Solvang (1997). I 

operationaliseringen konkretiserar vi våra valda begrepp och gör dem mätbara för att 

kunna testa våra hypoteser och svara på studiens syfte. För att tydliggöra för läsaren har 

vi valt att dela upp vår operationalisering i beroende och oberoende variabler.  

4.5.1 Beroende variabler 

En beroende variabel beskrivs som en variabel vars värde är beroende av en annan 

variabels värde (Bryman & Bell, 2005). Bortsett från hypotes fem där vi undersöker 

förekomsten av Window dressing genom beroende variabeln handelsvolym, är 

avkastningen genomgående den beroende variabeln. Genom prövning av våra 

formulerade hypoteser ska vi därmed undersöka om de valda faktorerna har en påverkan 

på Januarieffekten. 

4.5.1.1 Avkastning 

Huruvida Januarieffekten förekommer på den svenska aktiemarknaden testar vi i 

hypotes ett: Avkastningen på OMX Stockholm är högre i januari än i övriga månader. 

Lakonishok och Schmidt’s (1988) och Starks et al. (2006) hävdar att Januarieffekten 

förekommer om den genomsnittliga avkastningen för januari månad är en procentenhet 

högre än den genomsnittliga avkastningen för årets övriga månader. Denna definition 

kommer även vi använda oss av i vår studie. Genom att använda oss av januari som 

referensvariabel (dummy) kommer vi att studera avkastningen i januari i förhållande till 

de övriga månaderna, vilket talar för användningen av den tidigare beskrivna 

definitionen. Forskare går isär huruvida Januarieffekten verkligen förekommer 

(Lakonishok & Schmidt’s, 1988; Rozeff & Kinney, 1976), men merparten av de studier 

vi tagit del av har funnit en Januarieffekt, om inte över tid, så över vissa tidsperioder.  
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För att undersöka om Januarieffekten förkommer på den svenska börsen undersöker vi 

likt en rad andra forskare (Gultekin & Gultekin, 1983; Lakonishok & Schmidt’s 1988; 

Selvarani & Jenefa 2009; Rozeff & Kinney, 1976) om den genomsnittliga avkastningen 

i januari på Stockholmsbörsen skiljer sig mot den genomsnittliga avkastningen på årets 

övriga 11 månader. Då flera forskare funnit en Januarieffekt endast under vissa 

tidsperioder och på skilda listor på olika börser, undersöker vi flera av börsens listor och 

olika tidsperioder. Aktieindexet vi valt att grunda vår studie på är det bredaste av de 

tidigare nämnda indexen på Stockholmsbörsen, nämligen OMX Stockholm. Att vi valt 

att använda oss av OMX Stockholm beror på att vi vill ha ett index som speglar hela 

börsen och som därmed innefattar såväl stora multinationella bolag som mindre och mer 

okända bolag. Det valda indexet är ett pris- eller värdeviktat index, vilket innebär att 

bolag av högre värde har större del av indexets totala värde. Inom den vetenskapliga 

forskningen har diskussioner förekommit huruvida ett lika viktat eller värdeviktat index 

ska användas vid studier av anomalier på aktiemarknaden. I likhet med Agrawal och 

Tandon (1994) och Lakonishok och Schmidt (1988) har vi valt att tillämpa ett 

värdeviktat index. Det har ansetts svårare att finna Januarieffekten på stora listor och 

stora bolag än på små listor och små bolag. Det valda indexet OMX Stockholm, som vi 

grundar vår första hypotes på, ställer därmed högre krav på Januarieffektens förekomst. 

Om anomalin kan påvisas på det värdeviktade indexet styrker detta bevisen för att 

effekten förekommer på den svenska aktiemarknaden. 

Tidigare forskning (Elton et al., 2011; Fink et al., 2008; Roll, 1983; Starks et al., 2006) 

har visat på att det råder skillnader i graden och förekomsten av Januarieffekten, 

beroende på bolagens storlek. För att få en enhetlig bild över börsen som helhet och 

dess avkastningsmönster över tid, valde vi därför det bredaste indexet. Undersökning av 

detta index möjliggör för oss att uttala oss om det förekommer en Januarieffekt på 

börsen i sin helhet och huruvida effekten varierar över tid.   

I syfte att få en visuell bild över Januarieffekten på OMX Stockholm mellan 

tidsperioden år 1980-2013 väljer vi att först skapa en deskriptiv modell som på ett 

enkelt sätt illustrerar variationen i avkastning mellan olika månader för den valda 

tidsperioden. Fink et al. (2008) har likt en rad andra forskare visat på att Januarieffekten 

är beroende av vilken tidsperiod som anomalin studeras inom. Vi kommer ha detta i 

beaktande när vi studerar anomalins förekomst i vår första hypotes. Om effekten inte är 
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synlig under de studerade 33 åren kommer vi således bryta ner tidsperioden till mindre 

perioder. En nedbrytning av tidsintervallet kommer möjliggöra att uttala oss om 

Januarieffektens förekomst över tid och då även potentiella förklaringar till detta.  

4.5.1.2 Handelsvolym inför rapporter 

Den andra beroende variabeln i vår studie är som tidigare nämnt handelsvolymen inför 

rapporter som återfinns i hypotes 5: Det förekommer en ökning i handelsvolymen på 

OMX Stockholm under både juni och december månad. Hypotesen syftar till att mäta 

Window dressing, som enligt flera forskare beskrivits ha ett samband med 

Januarieffekten. Som en måttstock på Window dressing har vi likt ett flertal forskare 

(Andersson et al., 2007; Bhana, 1994; Lakonishok et al. 1991; Starks et al., 2006) valt 

att studera förändringarna i handelsvolym inför kvartalsrapporter. Bhana (1994) fann i 

sin studie av Johannesburg Stock Exchange att handelsvolymen ökade i slutet av varje 

kvartal, vilket han hänförde till Window dressing bland institutionella investerare. För 

att ha möjlighet att skilja mellan Window dressing och Tax selling loss hävdar Cheng 

och Singal (2001) att det är viktigt att studera förändringen i handelsvolym inte enbart 

inför årsredovisningen och slutet på det sista kvartalet, utan även inför andra 

kvartalsredovisningar.  

Användningen av Window dressing är, enligt Cataldo och Savage (2000), främst 

förekommande inför halv- och helårsrapporter. Samtidigt menar Andersson et al. (2007) 

att institutionella investerare och portföljförvaltare inte ägnar tid till Window dressing i 

särskilt stor utsträckning vid andra tillfällen än inför helårsrapporten. För att ha 

möjlighet att testa förekomsten av Window dressing studerar vi i likhet med Cheng och 

Singal (2001), Bhana, (1994) och Starks et al. (2006) handelsvolymen inför 

årsrapporten, men även inför halvårsrapporterna i juni och juli månad. En 

handelsvolymsökning inför både års- och halvårsrapporterna tyder på Window dressing 

(Chen & Singal, 2004). På så sätt ger en undersökning av handelsvolymen inför 

halvårsrapporten en möjlighet att skilja Window dressing från skatteeffekten. 

Då institutionella placerare och fondförvaltare främst placerar i större bolag torde 

fenomenet Window dressing även begränsas till framförallt denna typ av bolag. Därav 

finner vi det lämpligt att studera handelsvolymen bland de 22 mest omsatta bolagen på 

Stockholmsbörsen.   
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4.5.2 Oberoende variabel 

En oberoende variabel är enligt Stock och Watson (2011) och Verbeek (2012) en 

variabel som har en påverkande effekt på den beroende variabeln. Våra oberoende 

variabler härstammar från tidig forskning om Januarieffekten och anomalier som 

sträcker sig ända från 1940-talet fram till idag. I teorin har en tydlig uppdelning gjorts 

mellan de oberoende variablerna, då dessa härstammar från olika teoretiska skolor. Våra 

första oberoende variabler härstammar från klassisk ekonomisk teori. Från denna teori 

har vi valt att studera de oberoende variablerna kapitalvinstskatt, datum för nyårsfirande 

och bolagsstorlek. Resterande oberoende variabler härstammar från Behavioral Finance 

och till denna teoretiska skola hör flockbeteende och stämningen bland investerare. För 

att testa hypoteserna som härrör från Behavioral Finance studeras variablerna 

handelsvolymen i januari månad, rädslan bland investerare (DVIS), 

konsumentförtroendeindex (CCI) och barometerindikatiorn (BAR).  

4.5.2.1 Kapitalvinstskatt 

Den oberoende variabeln kapitalvinstskatt har studerats av en rad forskare i samband 

med studier av hypotesen Tax loss selling (Agrawal & Tandon, 1994; Cataldo & 

Savage, 2000; Gamble, 1993; Gultekin & Gultekin, 1983; Jones et al., 1897; Ritter, 

1988; Schultz, 1985; Starks et al., 2006; Wachtel, 1942). Skattehypotesen är den mest 

omtalade förklaringsvariabeln till Januarieffekten. För att undersöka skatteeffektens 

påverkan på Januarieffekten förespråkar forskare studie av Januarieffekten före och 

efter införandet av inkomst- eller vinstskatt (Jones et al., 1987; Poterba & Weisbenner, 

2001; Jones et al., 1991; Schultz, 1985). En alternativ metod för att undersöka 

skatteeffektens påverkan på anomalin, är att studera olika länder vars skattesystem 

skiljer sig från den traditionellt västerländska där skatteåret sträcker sig från januari till 

december (Agrawal & Taldon, 1994; Gultekin & Gultekin, 1983). Om en Januarieffekt 

kan påvisas i länder som tillämpar brutet skatteår alternativ inte har någon inkomst- 

eller kapitalvinstskatt, innebär detta att skattehypotesen brister i att ensam förklara 

anomalin.  

För att undersöka skatteeffekten och dess eventuella påverkan på Januarieffekten hade 

det varit optimalt att studera båda tillvägagångssätten. På grund av brist på data och 

tidsbegränsningar har vi valt att endast tillämpa den senare metoden för prövning av 
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skatteeffekten. Den senare metoden som grundar sig på studier av olika länder finner vi 

bättre i den mån att vi vill ha möjlighet att generalisera våra resultat. Den valda metoden 

möjliggör för studie av fler länder än om vi valt att undersöka anomalins förekomst före 

och efter införandet av inkomstskatt. För att studera skatteeffekten kommer vi likt 

Agrawal och Taldon (1994) och Gultekin och Gultekin (1983) undersöka spridda länder 

med spridda skattesystem.  

Med utgångspunkt från de tidigare studierna har vi valt ut elva stycken länder, där sex 

länder har beskattning av kapitalvinster och skatteår från januari till december. De sex 

länderna med kapitalvinstbeskattning är Danmark, Finland, Frankrike, Sverige, 

Tyskland och USA. Till hypotesen har vi dessutom valt ut fem stycken länder som 

antingen inte har någon beskattning av kapitalvinster eller där skatteåret är brutet. Dessa 

länder är Australien, Belgien, Japan, Storbritannien och Österrike. Valet av länder 

grundar sig på tidigare forskning (Agrawal & Tandon, 1994; Gultekin & Gultekin, 

1983) samt ländernas karaktäristika vad det gäller kapitalvinstskatt och tidpunkt för 

nyårsfirande (Globalpropertyguide, 2013). Samtliga länder som studeras i 

skattehypotesen återfinns i Gultekin och Gultekins (1983) studie.   

För att inte riskera att undersökningen påverkas av att olika länder firar nyår vid olika 

tidpunkter, har vi valt att endast studera länder som firar nyår den 31 december i denna 

hypotes. Således håller vi nyårsfirandet konstant för att kunna uttala oss om 

skatteeffektens påverkan på Januarianomalin. Om hypotesen om skatteeffektens 

påverkan på Januarieffekten håller ska länder utan kapitalvinstbeskattning inte uppvisa 

någon Januarieffekt, medan länder med beskattning bör uppvisa en effekt. Ett resultat i 

likhet med detta skulle därmed stödja de klassiska ekonomiska teorierna då skatten inte 

beaktas i deras antaganden. Dock anser vi likt Roll (1983) att det inte finns någon 

anledning för investerare att vänta att köpa tillbaka aktier till januari månad när de likväl 

kan köpa tillbaka aktierna direkt i december. Därmed finner vi det mindre troligt att 

skatteeffekten på egen hand kan förklara anomalin.  

4.5.2.2 Datum för nyårsfirande 

För att kunna testa Integenerational transer hypothesis kommer vi likt Gamble (1993) 

använda oss av datumet för nyårsfirandet för olika länder. Genom att jämföra 

Januarieffektens förekomst i länder vars nyår firas vid annan tidpunkt än den 31 
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december med länder som firar nyår den 31 december, hoppas vi kunna dra slutsatser 

angående nyårets påverkan på anomalin. I teorierna om ITH förklaras Januarieffekten 

av det ökade behovet av likvida medel i slutet av året. Det ökade behovet av likvida 

medel i slutet av året kan hänföras till inträffandet av jul- och nyårsfirande (Gamble, 

1993; Wachtel, 1942). Både jul- och nyårsfirande i ett land har använts som 

approximationer vid studier av Januarieffekten och dess påverkan på ITH (Cataldo & 

Savage, 2000) Då nyår till skillnad från jul firas av en stor del av världens länder och 

befolkning finner vi datumet för nyårsfirandet som en bättre variabel att studera än 

julfirandet. Delar av den tidigare forskningen (Gamble, 1993) har undersökt jul- och 

nyårsfirandet i samspel med varandra. Dessa studier har dock enbart studerat ITH, vilket 

möjliggjort för en djupare analys av hypotesen. Då vi studerar ett flertal variabler väljer 

vi istället att fokusera på en variabel inom denna hypotes. Valet att endast studera 

datumet för nyårsfriandet och förekomsten av Januarieffekten på skilda marknader 

grundar sig i ett tids- och resursövervägande från vår sida.  

Länderna vi valt att studera har vi delat upp likt skattehypotesen i två grupper. 

Grupperna består av fem länder vars nyår firas den 31:e december och fem länder vars 

nyår firas vid en annan tidpunkt. Den första gruppen länder, vilka firar nyår den 31:e 

december består av Australien, Belgien, Japan, Storbritannien och Österrike. Den andra 

gruppen länder, vars nyår firas vid annan tidpunkt består av Israel, Malaysia, Kenya, 

Mauritius och Sydkorea. Denna indelning har vi själva utformat med grund i tidigare 

studier utförda av Gultekin och Gultekin (1983) och Agrawal och Taldon (1994).   

Noterbart är att fem av de studerade länderna (Australien, Belgien, Japan, Storbritannien 

och Österrike) i denna hypotes även används vid studie av hypotesen om skatteeffekten. 

Detta ser vi inte som något problem, då vi varit tydliga i vår uppdelning av länder i båda 

hypoteserna. I båda hypoteserna skiljer endast en variabel mellan de två grupperna av 

länder (antingen variabeln skatt eller nyårsfirande) och det är således dessa grupper vi 

jämför. En jämförelse mellan de olika hypoteserna görs inte och de båda hypoteserna är 

helt oberoende varandra. De länder i ITH-hypotesen som även återfinns i 

skattehypotesen är endast länder som inte har någon skatt på kapitalvinster. I denna 

hypotes jämförs således länder utan skatt, men med olika tider för nyårsfirande. 

Ett flertal forskare har studerat ITH och skattehypotesen samtidigt, men ITH är 

betydligt mindre studerad överlag (Cataldo & Savage, 2000). För att inte blanda ihop 
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skatteeffekten och ITH kommer vi till skillnad från tidigare studier se till att samtliga 

länder som vi undersöker i denna hypotes inte har någon kapitalvinstskatt. Genom att i 

denna hypotes endast studera länder utan kapitalvinstskatt riskerar inte TLS påverka 

resultatet, därmed håller vi skatten konstant när vi undersöker ITH.  

4.5.2.3 Bolagsstorlek 

För att testa informationsflödets påverkan på Januarieffekten kommer vi använda oss av 

storleken på bolagen som en approximation för informationsflödet. Kim (2006) och 

Fink et al. (2008) har i sin forskning beskrivit storleken som ett användbart mått på 

informationsflödet från företag. De menar att mindre bolag bevakas av färre analytiker 

och dessutom är informationsflödet från dessa bolag begränsat. Enligt Kim (2006) och 

Fink et al. (2008)  tenderar mer avgörande information göras offentlig i januari för 

mindre bolag än för större. Fink et al. (2008) hävdar även att bolagens ålder kan vara ett 

mått på dess informationsflöde och yngre bolag tenderar samtidigt vara mindre än äldre. 

Vi finner dock att storleken är en bättre approximation för informationsflödet, då åldern 

inte alltid speglar bolagens storlek trots att det enligt författaren föreligger en positiv 

korrelation mellan ålder och storlek. Enligt Fink et al. (2008) har dessutom 

storlekseffekten studerats i högre grad än åldern i forskningen om anomalin. Med detta i 

åtanke väljer vi att följa praxis inom forskningsområdet och därmed tillämpar vi 

bolagsstorlek som ett mått.  

Det finns dessutom tillgängliga listor och index baserade på bolagens storlek, vilket 

möjliggör för användning av dessa index. Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat 

vara att använda sig av antalet analytiker som följer ett visst bolag som en 

approximation för informationsflödet kring bolagen. Denna approximation förespråkas 

av Barry och Brown (1994), dock finner vi detta tillvägagångssätt långt mer 

tidskrävande. Dessutom har ett flertal forskare förespråkat en användning av storleken 

som en approximation för informationsflödet i tidigare studier.   

Då vi har valt att använda oss av storleken som ett mått på informationsflödet finner vi 

det lämpligt att använda oss av de olika indexen som delar in bolag efter storlek. Denna 

storleksindelning grundar sig på bolagens börs- eller marknadsvärde. Vi är dock 

medvetna om att det även finns andra approximationer för bolagsstorlek inom 

finanslitteraturen. Andra vanligt förekommande mått på storlek är antal anställda och 
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den årliga omsättningen. Vad som anses vara stora och små bolag baserat på börs- eller 

marknadsvärdet kan variera mellan länder och mellan olika handelsplatser. Då vi endast 

studerar storelekens betydelse på den svenska aktiemarknaden påverkar dock inte detta 

våra resultat. 

Indexen vi valt att studera är OMX Large Cap som i studien är en approximation för 

stora bolag, Mid Cap som symboliserar mellanstora bolag och slutligen Small Cap som 

i studien betecknar små bolag. Genom att studera tre aktieindex på den svenska 

marknaden hoppas vi kunna dra slutsatser om informationsflödets inverkan på 

Januarieffekten. Om informationsflödet har en inverkan på anomalin borde alltså Small 

Cap uppvisa större grad av Januarieffekt än de större listorna. Detta då det råder högre 

grad av informationsasymmetri för de mindre bolagen och när ny information görs 

offentlig i januari månad får detta konsekvenser på aktiepriset.  

4.5.2.4 Handelsvolymen i januari 

Teorier om flockbeteende härstammar från Behavioral Finance. Forskning kring 

flockbeteende på aktiemarknaden har stött på problem, då ingen enhetlig modell tagits 

fram i syfte att mäta flockbeteende på aktiemarknaden. Flockbeteende är inte ett 

kvantifierbart mått och kan således inte direkt mätas, utan endast genom att studera 

relaterade approximationer till måttet (Hachicha et al., 2008). Baker och Wurgler (2007) 

pekar på att trots att investerares sentiment inte är enkelt att mäta finns det inga hinder 

för att finna approximationer som är användbara över tid. Författarna refererar till bland 

annat surveyundersökningar, sinnesapproximationer, handelsvolym, den implicita 

volatiliteten, nyligen börsnoterade bolags avkastning och volym vid mätning av 

investerares sentiment på aktiemarknaden.  

Studier inom Behavioral Finance är svårare att upprätta på makronivå än mikronivå. 

Studier på makronivå undersöker hela marknaden och investerare som grupp, medan 

studier på mikronivå undersöker enskilda investerares agerade. Den befintliga 

forskningen om flockbeteende på aktiemarknaden består främst av studier av enskilda 

investerares agerade, denna forskning på flockbeteende är således på mikronivå. 

Forskning på makronivå kan ha hämmats på grund av svårigheten att finna klara mått på 

flockbeteende bland stora grupper. Vid studier av flockbeteende på aktiemarknaden är 

det viktigt att ha ett brett perspektiv och studera hela marknaden istället för enskilda 
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aktier (Hwang & Salmon, 2004). Detta är något vi tagit i beaktade och därför studeras 

de konstruerade volymindexen. 

Måtten som främst använts i forskningen är handelsvolymen (Hachicha, 2010; 

Lakonishok et al., 1992; Plummer, 2010; Wermers, 1995) och aktiepriset (Hachicha, 

2010; Plummer, 2010). Plummer (2010) hävdar att handelsvolymen eller 

prisutvecklingen fungerar som ett mått på flockens styrka på aktiemarknaden. Genom 

studier av handelsvolymen går det dock att utläsa om en uppgång i aktiepriset sker i 

samband med hög- eller låg handelsvolym. Handelsvolymen kan därmed ses som ett 

bättre mått på flockbeteende än endast prisutvecklingen (Hachicha, 2010). I perioder 

med flockbeteende torde alltså handelsvolymen vara högre än perioder utan 

flockbeteende på marknaden. Högre handelsvolym i januari månad kan därmed vara en 

indikation på flockbeteende under början av det nya året. Detta grundar vi på att 

flockbeteende leder till att investerare handlar mer frekvent, vilket i sin tur återspeglas i 

den aggregerade handelsvolymen.  

4.5.2.5 Rädslan bland investerare  

Variabeln stämningen eller sentimentet bland investerare på aktiemarknaden har inom 

Behavioral Finance studerats i syfte att finna förklaringar till utvecklingen på börsen. I 

första hypotesen som behandlar stämningen bland investerare kommer vi likt ett flertal 

forskare (Baker & Wurgler, 2007; Bandopadhyaya & Jones, 2006; Whaley, 2000) 

studera osäkerheten eller rädslan bland investerare. Vid studier av rädslan på den 

amerikanska aktiemarknaden förespråkar Baker och Wurgler (2007), Bandopadhyaya 

och Jones (2006) samt Whaley (2000) användning av Michigans VIX index som ett 

mått på rädslan. VIX är ett mått på den implicita eller förväntade volatiliteten på den 

amerikanska finansmarknaden. Volatiliteten är i sin tur ett mått på rädslan och ett högt 

värde på VIX indikerar osäkerhet på aktiemarknaden. Ett högt värde på VIX har visat 

sig sammanfalla med nedgång på den amerikanska aktiemarknaden medan ett lägre 

värde på VIX har tenderat att sammanfalla med uppgång, dock inte i lika stor 

utsträckning (Whaley, 2000). Då vi valt att studera den svenska aktiemarknaden finner 

vi att den svenska motsvarigheten för VIX, nämligen DVIS är ett bättre mått för att 

mäta rädslan på den svenska aktiemarknaden. 
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Då DVIS bygger på den förväntade volatiliteten på OMXS30 och inte den faktiska, är 

således sambandet mellan DVIS och OMX Stockholm PI inte självklart. Dock förväntar 

vi oss ett lägre mått på DVIS i januari månad och att det förekommer negativ 

korrelation mellan rädslan på börsen och börsens utveckling. Således tror vi att DVIS 

kommer anta ett högt värde i perioder med negativ utveckling på börsen och ett lägre 

värde i tider av börsuppgång. Detta baserar vi på tidigare studier på den amerikanska 

marknaden med amerikanska aktieindex och volatilitetsindex.  

4.5.2.6 Konsumentförtroende 

Den andra variabeln vi använder oss av för att mäta inställningen bland investerare på 

den svenska aktiemarknaden är konsumentförtroendeindex (CCI). CCI ger en indikation 

på svenska folkets inställning till den svenska ekonomin. Måttet anser vi är en bra 

approximation för att mäta investerares syn på framtiden och vi tror att 

konsumentsentimentet har en påverkan på aktiemarknaden. Detta grundar vi på att 

konsumentsentimentet kommer att påverka befolkningens konsumtionsvilja och den 

ekonomiska aktiviteten. Är konsumenternas inställning negativ kommer detta spegla 

deras konsumtion och vilja till investeringar.  

Surveyundersökningar som baseras på frågor om hur optimistiska investerare är inför 

framtiden är enligt Baker och Wurgler (2007) en bra metod för att få insikt i den 

marginella irrationella investerarens tankesätt. Qiu och Welch (2006) betonar att även 

om konsumentundersökningar såsom det amerikanska Michigan Consumer sentiment 

Indexet (eller den svenska motsvarigheten CCI) inte direkt bygger på investerares syn 

på aktiepriser, går det trots detta att applicera på analys av investerarsentimentet. Detta 

på grund av att författarna menar att indexet korrelerar starkt med aktieindex. Ciccone 

(2011) argumenterar även för användningen av det amerikanska Michiganindexet. 

Ciccone (2011) kopplade i sin studie samman Michiganindexet över stämningen bland 

amerikanska konsumenter med den månadsvisa avkastningen på den amerikanska 

börsen och fann att korrelation mellan indexen förelåg. Huruvida 

konsumentförtroendeindexet påverkar börsen eller tvärt om råder det inom den 

vetenskapliga forskningen delade meningar om (Otoo, 1999). Otoo (1999) visade i sin 

studie av den amerikanska marknaden att investerares konsumentförtroende påverkas av 

aktiemarknadens utveckling. Dock har ett flertal studier visat på den motsatta 
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kausaliteten i sammanhanget (Beer et al., 2011; Lemmon & Portniaguina 2006; 

Schmeling, 2009).  

Utifrån Baker och Wurgler (2007)  och Ciccone (2011) fick vi idén att göra en liknande 

undersökning men med svenska mått vid undersökning av investerares sinnesstämning 

och dess korrelation med avkastningen på börsen. Att det torde föreligga korrelation 

mellan måtten styrks även av andra forskare såsom Lemmon och Portniaguina (2006) 

och Qui och Welch (2006). De visar att förändringar i det amerikanska 

konsumentförtroendeindexet starkt korrelerar med avkastningen på börsen och 

framförallt för mindre bolag. Om korrelation föreligger mellan aktieindex och 

konsumentföretroendeindex skulle ett alternativt sätt att undersöka optimismen bland 

investerare vara att endast studera utvecklingen på börsen. Vi finner dock likt en rad 

tidigare forskare att befintliga sentimentindikatorer är att föredra då vi vill använda oss 

av en direkt approximation av marknadens sentiment. Dessutom kan priset på 

aktiemarknaden påverkas av ytterligare faktorer än endast sentimentet på den svenska 

aktiemarknaden och då vi valt att studera en ännu relativt ostuderad marknad, anser vi 

det lämpligt att hålla isär påverkningsbara faktorer i största möjliga mån. 

Trots att CCI inte enbart bygger på den framtida synen på aktiemarknaden finner vi i 

likhet med (Baker & Wurgler, 2007; Schmeling, 2009; Shiu-Sheng, 2011; Qui & 

Welch, 2006) att måttet ger en indikation på den allmänna framtidstron. Enligt 

författarna speglar utvecklingen på börsen den allmänna framtidstron och Baker och 

Wurgler (2007) samt Shiu-Sheng (2011) menar att det därmed föreligger korrelation 

mellan konsumentföretroendet och aktieindex. Dock bygger Baker och Wurglers (2007) 

resonemang på det amerikanska konsumentförtroendeindexet Michigan Consumer 

Index (MCI) och på den amerikanska aktiemarknaden. Jansen och Nahuis (2003) 

studerade elva europeiska länder i syfte att undersöka korrelationen mellan ländernas 

aktiemarknad och deras konsumentförtroendeindex mellan åren 1986-2001. I sin 

undersökning fann författarna att det förelåg signifikant korrelation i nio av de elva 

studerade länderna. Vår undersökning grundar sig till skillnad från en rad tidigare 

studier på den svenska och inte den amerikanska aktiemarknaden. Det förefaller därmed 

naturligt att tillämpa det svenska konsumentförtroendeindexet (CCI) för att undersöka 

om korrelation föreligger mellan detta och aktieindexet OMX Stockholm PI. 
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Datamaterialet över CCI sträcker sig från januari 1993 till december 2009 och består av 

månadsvisa observationer. 

För att komplettera måttet CCI valde vi att ta med ytterligare ett förtroendeindex där 

även företags syn på framtiden beaktas. Måttet är barometerindikatorn vilken ger en 

bredare syn på framtiden och kan även det användas som en approximation för 

investerares sentiment. Barometerindikatorn består liksom CCI av månadsvisa 

observationer och sträcker sig från juli år 1996 till januari 2013. 

Enligt Baker och Wurgler (2007) förekommer det svårigheter i att mäta och analysera 

investerares sentiment i syfte att mäta investerares rationalitet. Detta är vi införstådda 

med och har valt att använda oss av tidigare studier angreppssätt, vilka mäter sentiment 

enligt olika index såsom DVIS och Konsumentförtroende. Vi anser att vi kan påvisa att 

marknadspsykologi har en påverkan på aktiemarknaden om signifikanta samband 

erhålls mellan våra valda sentimentvariabler och aktiemarknadens utveckling. 

4.5.3	  Sammanfattning	  av	  operationalisering	  

Teoretiskt 
perspektiv 

Tidigare forskning Faktor Operation-
alisering 

Mått 

 Elton et al., 2011; Fink et al., 
2008; Gultekin & Gultekin 1983; 
Lakonishok & Schmidt’s 1988; 
Roll, 1983; Rozeff & Kinney, 
1976; Selvarani & Jenefa 2009; 
Starks et al., 2006 

Januari-
effekten 

 

Avkastning 

Klassisk 
ekonomisk 
teori 

Agrawal & Tandon, 1994; 
Cataldo & Savage, 2000; 
Ciccone, 2011; Gamble, 1993; 
Gultekin & Gultekin, 1983; Jones 
et al., 1897; Roll, 1983; Schultz, 
1985; Starks et al., 2006; 
Wachtel, 1942 

Tax loss 
selling 

 

Kapitalvinst-
skatt 

Klassisk 
ekonomisk 
teori 

Cataldo & Savage, 2011; Gamble, 
1993; Wachtel, 1942 

Integenerat-
ional trasfer 
hypothesis 

 
Datum för 

nyårsfirande 

Klassisk 
ekonomisk 
teori 

Barry & Brown, 1984; Fink et al. 
2008; Kim, 2006 

 
Information 

flow 

 
Bolagsstorlek 

Klassisk 
ekonomisk 
teori 

Andersson et al., 2007; Bhana, 
1994; Cheng & Singal, 2001; 
Cataldo, 2011; Lakonishok et al. 
1991; Maxwell, 1998; Starks et 
al., 2006 

Window 
dressing 

 
Handels-

volym inför 
rapporter 



	   	   	  
	  

	  
63	  
	  

Teoretiskt 
perspektiv 

Tidigare forskning Faktor Operation-
alisering 

Mått 

Behaviora
l Finance 

Hachicha, 2010; Hachicha et al., 
2008; Lakonishok et al., 1992; 
Plummer, 2010; Wermers, 1995 

Flock-
beteende 

 Handels-
volym i 
januari 

Behaviora
l Finance 

Baker & Wurgler, 2007; 
Bandopadhyaya & Jones, 2006; 
Whaley, 2000 

Sentiment 
 

DVIS 

Behaviora
l Finance 

Baker & Wurgler, 2007; Jansen & 
Nahuis, 2003; Schmeling, 2009; 
Shiu-Sheng, 2011;  Qui & Welch, 
2006; Lemmon & Portniaguina 
2006 

Sentiment 

 

CCI 

Behaviora
l Finance 

Baker & Wurgler, 2007; Qui & 
Welch, 2006 Sentiment 

 
Barometer-
indikatorn 

Figur 4. Sammanfattning av operationalisering 

4.6 Metodkritik 

Datamaterialet vi använder oss av är framtagen av organisationer som är specialister på 

området. Då vi själva inte tagit fram underlaget utgör datamaterialet sekundärdata. 

Enligt Bryman och Bell (2005) medför sekundärdata ett antal begränsningar. De menar 

att då vi själva inte tagit fram underlaget har vi heller inte kontroll över kvalitén på 

datamängden, detta gäller dock främst data från mindre kända och mer osäkra 

organisationer. Vi ser därmed inget problem i datamaterialet från våra källor.  

Även om datamängden är av hög kvalité är det viktigt att vid användning av 

sekundärdata beakta dels vårt syfte med användningen av datan, dels sekundärdatans 

syfte. Det är viktigt att datan samlades in i ett syfte som stämmer överens med sättet den 

används på i sekundäranalysen, vilket vi i vår studie anser oss ha beaktat. En annan 

begränsning vid användning av sekundärdata är att man inte är bekant med materialet i 

samma utsträckning som om insamlingen skett på egen hand. Det kan handla om 

kodning av variabler och hur datan organiseras. Det är därför viktigt att vi är medvetna 

om hur datan framställs och exempelvis vilka svarsskalor som används vid 

enkätundersökningarna. Dessutom är sekundärdata ofta komplex i sin karaktär och 

bygger på ett stort antal respondenter och variabler och omfattningen av information 

kan på så sätt skapa problem för användarna. I vårt fall ser vi den stora mängd 

sekundärdata som avgörande för studiens genomförbarhet, då vi själva inte har haft 

möjlighet att samla in data över så långa tidsperioder som sekundärdatan ger möjlighet 



	   	   	  
	  

	  
64	  
	  

till. Data insamlad av Konjunkturinstitutet håller dock erkänt hög kvalité, då 

organisationen har en hög kunskap angående vilka frågor som ska ställas och på vilket 

sätt vid mätning av allmänhetens sentiment. Dessutom hade vi själva inte kunnat samla 

in data som sträcker sig tillbaka i tiden. Data som sträcker sig tillbaka i tiden är 

avgörande för vår studies genomförande. Därför finner vi Konjunkturinstitutets 

framtagna data central för vår studie av sentiment. Dessutom tillämpas denna typ av 

sekundärdata i forskning kring investerarnas sentiment på makronivå.  

Då en del av datamaterialet vi använder oss av baseras på enkätunderökningar medför 

även detta vissa begränsningar. Datainsamlingsmetoden kan vara utsatt för reaktivitet, 

vilket innebär att när människor är medvetna om att de är med i en undersökning 

tenderar delar av deras svar bli annorlunda mot om de inte varit medvetna om 

undersökningen. Karaktäristiskt för offentlig statistik likt den från Konjunkturinstitutet 

är dock att den i lägre grad än primärdatainsamling utsätts för reaktivitet. Den offentliga 

statistiken ses därför som ett icke reaktivt mått (Webb et al., 1966). Bulmer (1980) och 

Bryman och Bell (2005) lyfter fram att offentlig statistik i samband med 

företagsekonomisk forskning har varit föremål för kritik då definitionen av begrepp kan 

skilja sig åt mellan forskningen och praktiken. Dock brister den offentliga statistiken, 

enligt Bulmer (1980), inte mer än surveydata i form av enkäter och strukturerade 

intervjuer. 

Det är inte genomförbart för exempelvis Konjunkturinstitutet att använda sig av 

observationer av de undersökta för att få svar på de frågor som rör 

konsumentförtroendet och andra frågeställningar om ekonomin.  Att respondenterna får 

svara på enkätfrågorna anonymt hemma i lugn och ro torde ändå bidra till hög grad av 

trovärdighet i svaren och mindre grad av reaktivitet (Bryman & Bell, 2005). Vad det 

gäller data hämtad från olika börsindex ser vi inget annat alternativ än att lita på 

datamaterialet, då det är den enda källan till informationen som finns att tillgå.   

4.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen. Således rör reliabiliteten 

frågan om svaren i undersökningen skulle bli detsamma om de utfördes igen eller om de 

påverkats av slumpmässiga betingelser. Inom den kvantitativa forskningsansatsen visar 

reliabiliteten hur bra datainsamlingen har fungerat (Bryman & Bell, 2005). För att 
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studien ska ha hög reliabilitet ska andra forskare kunna använda sig av samma 

datamaterial och genom test av detta material erhålla samma resultat som vi erhållit. För 

att erhålla hög reliabilitet har vi i vår operationalisering och i metodinsamling ingående 

beskrivit hur vi gått tillväga för att mäta våra valda variabler samt hur och varifrån vi 

hämtat vårt datamaterial. 

4.6.2 Validitet 

Validitet handlar om hur bra slutsatser från en undersökning sammanfaller med vad som 

faktiskt är avsett att undersökas (Bryman & Bell, 2005). Då datamaterialet vi valt att 

basera vår studie på är offentliga för allmänheten och ofta hämtade direkt från den 

organisation som sammanställt datan, finner vi att materialet håller en hög sanningshalt. 

Detta material är således bra och håller hög kvalitet. Validiteten i vår studie beror dock 

på hur bra vi lyckats översätta materialet för att mäta de valda variablerna. Då vår studie 

har influerats av tidigare studier vilka baserat sina mätningar på liknande material och 

att vi dessutom i vår operationalisering diskuterat tidigare undersökningars val av 

mätvariabler, finner vi att validiteten stärkts. 

Det är viktigt inom all forskning att slutsatserna av undersökningen stämmer överens 

med vad som faktiskt är avsett att undersökas. Slutsatserna vi drar från de tester som 

grundar sig på olika börser och dess avkastning anser vi håller hög validitet, då 

slutsatserna kommer spegla det vi vill mäta.  Tidigare forskning har visat på svårigheter 

i att mäta investerarnas sentiment på aktiemarknaden (Beer & Zouaoui 2013; Uygur & 

Taş, 2012). Måtten på sentiment och hur dessa tas fram är centrala för att man som 

forskare ska kunna dra riktiga slutsatser som stämmer överens med studiens syfte.  

Beer och Zouaoui (2013) hävdar att standardiserade surveyundersökningar har stora 

fördelar vid studier av investerares sentiment på aktiemarknaden. De standardiserade 

frågorna bidrar både till jämförbarhet mellan länder och olika tidsperioder då de 

upprättas regelbundet. De bidrar även till mer precisa mått då mätningarna är utförda för 

att mäta endast sentiment. En nackdel som Beer och Zouaoui (2013) framhäver med 

surveymätningar som publiceras vecko- eller månadsvis, är att måtten inte uppdateras 

dagligen som andra index på exempelvis aktiemarknaden. Sammantaget anser vi att de 

mått vi valt att använda oss av vid studie av sentiment bäst speglar sentimentet på 

marknaden i den mån det är möjligt. 
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Uygur och Taş (2012) menar att det inte finns någon direkt definition på sentimentet, 

vilket gör att måttet är svårt att mäta och olika approximationer har använts inom 

forskningen. Sentimentmåtten har varit uppdelade i direkta och indirekta mått. Direkta 

mått hänförs till surveyundersökningar medan indirekta mått baseras på marknadsdata. 

För att erhålla hög validitet har vi tagit tidigare forskning i beaktande och kombinerat 

direkta såväl som indirekta mått vid mätning av marknadens sentiment. Dock finns det 

alltid vissa problem vid tillämpning av approximationer. Problemen grundar sig då på 

huruvida approximationerna verkligen fungerar, detta gäller även för vår studie. Baserat 

på tidigare studier finner vi trots allt de valde approximationerna relevanta i 

sammanhanget. 

4.7 Databearbetning 

Datamaterialet vi samlat in 

analyseras med hjälp av det 

statistiska analysprogrammet 

STATA. Modellen till höger 

illustrerar det tillvägagångssätt vi 

använder vid bearbetning av 

merparten av vårt datamaterial. 

Nedan följer en närmare 

beskrivning av hur vi valt att 

undersöka våra hypoteser var och 

ett steg för sig. 

Figur 5. Testprocess vid studie av tidsseriedata 

4.7.1 Deskriptiv statistik 

För att få en bild över datamaterialet och dess karaktäristika valde vi att börja våra tester 

med deskriptiv statistik. Detta gav oss insikt i förekomsten av möjliga trender, 

materialets normalfördelning och den genomsnittliga månadsvisa avkastningen för våra 

valda aktieindex under valda tidsperioder. Den deskriptiva statistiken över aktieindexen 

gav oss en direkt indikation på vilka år Januarieffekten förekom. Efter att ha undersökt 

förekomsten av trender i vårt datamaterial studerades normalfördelningen grafiskt. Detta 

Regressionsanalys 

Test för statisktiskt oberoende 
White noise test 

Test av normalfördelning 
Shapiro-Wilk W test,  S/K-test (Jarque Berra) 

Test av stationarity 
Dickey-Fuller, Philips-Perron 

Univariat tidsserieanalys 

Deskriptiv statistik 
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gjordes genom kernel density plot och normal probability plot. Efter att ha tillämpat en 

deskriptiv analys av datamaterialet valde vi att gå vidare med ekonometriskt orienterade 

testmetoder vilka grundar sig på vetenskaplig forskning inom områdena finans och 

nationalekonomi. 

Arbetsgången med att först skapa en visuell bild i form av deskriptiv statistik för att 

sedan komplettera med kvantitativ dataanalys tillämpas genomgående för vår studie. 

Detta görs i syfte att skapa ökad förståelse för våra resultat. Den deskriptiva statistiken 

tror vi ökar intresset för läsaren samtidigt som den kvantitativa dataanalysen bidrar till 

säkerställda resultat. 

4.7.2 Univariat statistik 

Efter att ha studerat vårt datamaterial grafiskt i den deskriptiva statistiken genomfördes 

en univariat analys av tidsserierna. Denna analys kräver mer omfattande statistisk 

testning då vårt datamaterial består av tidsseriedata där förekomsten av trender och 

ojämn spridning är vanligt förekommande. I den univariata analysen studerades samtlig 

data hänförlig till samtliga nio hypoteser. Detta för att säkra datamaterialets 

tillämpbarhet för våra senare tester. 

4.8.3 Förekomsten av trend 

Efter att ha studerat förekomsten av trender grafiskt fann vi indikationer på att vårt 

datamaterial inte var drabbat av trender. Men då det är vanligt förekommande att 

finansiell data har trender undersökte vi förekomsten av trend även statistiskt. Då 

merparten av vår data består av månadsvis avkastning istället för kursutvecklingen, 

torde förekomsten av trend vara begränsad trots att materialet är av tidsseriekaraktär. 

Skillnaden mellan kursutvecklingen och den månadsvisa avkastningen illustreras tydligt 

i den deskriptiva statistiken (se figur 6 & 7 avsnitt 5.1).  Då förekomsten av trender i 

tidsseriedata riskerar snedvrida resultat och kan leda till felaktiga slutsatser är ett 

grundläggande antagande i tidsseriemodellering att datamaterialet inte uppvisar trender 

(Cromwell et al., 1994; Stock & Watson, 2011; Werbeek, 2012). Blacks (1986) visade i 

sin studie på att förekomsten av anomalier på aktiemarknaden är svåra att upptäcka om 

hög grad av icke stationäritet återfinns i avkastningsmönstret. Vidare hävdar Blacks 

(1986) att det inom forskningen är vanlig förekommande att anomalier och andra 
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abnorma avkastningsmönster rapporteras felaktigt på grund av trendens inverkan på 

datamaterialet. 

Testerna vi använde oss av för att undersöka förekomsten av trend var Dickey-Fuller 

och Phillips-Perron test for unit root. Dickey-Fuller testet visar att en trend förekommer 

om p-värdet för den testade tidsserien är skilt från 0 (Dickey & Fuller, 1979). Således är 

nollhypotesen för Dickey-Fuller att datamaterialet innehåller en enhetsrot och tidsserien 

inte är stationär. Stationäritet innebär att medelvärdet och variansen förblir densamma 

oavsett vid vilken punkt vi mäter, således är den tidskonstant och inga trender går att 

identifiera.   Ett p-värde högre än Dickey-Fullers kritiska värde på 0.05  tyder på att 

ingen trend återfinns i datamaterialet och nollhypotesen kan förkastas (Cromwell et al., 

1994; Gujarati & Porter, 2009).  

Phillips-Perron test använder vi som ett komplement till Dickey-Fuller testet och detta 

test fungerar på samma sätt som föregående test, men kan ses som en vidareutveckling 

på Dickey-Fuller (Philips & Perron, 1988). Vid användning av Phillips-Perron test 

studeras p-värdet på samma sätt som i Dickey-Fuller testet, därmed tyder ett p-värde 

lägre än 0.05 på att ingen trend förekommer. I de index där en trend identifierades 

transformerades den berörda tidsseriedatan till stationär. Detta för att minimera trendens 

påverkan på resultatet. Vid bearbetning av tidsseriedata krävs det att datamaterialet är 

stationärt (Gujarati & Porter, 2009), därför valde vi att differentiera de index som inte 

visade sig vara stationära det vill säga innehöll en trend. Differentiering innebär att 

variabelns föregående värde subtraheras från dess nuvarande värde enligt följande: 

Δ x(t) = x(t) – x(t-1) 

Enligt Cromwell et al. (1994) är denna process vanligt förekommande vid bearbetning 

av tidsseriedata och det möjligt att få bort en linjär trend genom denna process. 

Då stationäritet är ett grundantagande i tidsseriemodellering undersöks 

trendförekomsten i samtlig data i samtliga hypoteser och de index som uppvisar trender 

korrigeras genom differentiering. Efter att ha genomfört undersökningarna av trend, är 

nästa steg (se figur 5) i tidsseriemodellering studie av datamaterialets normalfördelning. 
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4.7.4 Normalfördelning 

Efter att i den deskriptiva statistiken fått en visuell bild av normalfördelningen över 

samtliga av de studerade variablerna testades normalfördelningen statistiskt genom 

Shapiro-Wilk W test och Jarque Bera test. Testen undersöker datamaterialets 

normalfördelning och ett p-värde över 0.05 indikerar normalfördelning (Jarque & Bera, 

1987; Royston, 1991). Dock är perfekt normalfördelning inte ett krav för vidare studie 

av datamaterialet då studien grundar sig på tidsseriedata med ett stort antal 

observationer (Gujarati & Porter, 2009). Om urvalet inte är allt för snedvridet samtidigt 

som det överstiger minst 30 stycken observationer kan approximativ normalfördelning 

antas.  Studie av normalfördelningen görs ändå för att säkerställa att datamaterialet inte 

är allt för snedvridet, vilket är ett grundantagande för att kunna utföra 

regressionsmodeller. De index som enligt testen inte uppvisar normalfördelning 

återfinns grafiskt plottade i bilaga 1.2. 

4.7.5 Statistiskt oberoende 

4.7.5.1 Autokorrelation 

Vidare undersöktes det statistiska oberoendet i residualerna. Statistiskt oberoende 

residualer är enligt Cromwell et al., (1994) ett tredje antagande i tidsseriemodellering. 

Detta gjordes till en början med Durbin Watson och Breusch Godfrey test för 

autokorrelation. Autokorrelation innebär att residualerna i datamaterialet är beroende av 

varandra (seriellt korrelerade) på grund av att den beroende variabeln påverkas av dess 

tidigare värden (Durbin & Watson, 1950; Gujarati & Porter, 2009; Verbeek, 2012). I vår 

studie innebär första graden autokorrelation i indexen att avkastningen för månaden t 

påverkas av avkastningen från föregående månad (t-1). 

Vid tolkning av Durbin Watson krävs ett DW-värde på två för att konstatera att ingen 

autokorrelation föreligger. Ett värde på noll respektive fyra visar på perfekt positiv 

respektive perfekt negativ autokorrelation (Durbin & Watson, 1950). Vad som utgör de 

kritiska värdena, det vill säga inom vilket område där varken positiv eller negativ 

autokorrelation kan påvisas bestäms av Durbin Watsons övre och undre konfidensgräns. 

Dessa gränser varierar beroende på urvalets storlek och signifikansnivå. Då urvalet 

varierar i vårt datamaterial kan inga generella undre och övre gränser för Durbin 

Watson-värdet antas. Istället tolkas urvalen var för sig.  
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Det andra testet vi använder oss av för att undersöka förekomsten av autokorrelation är 

Breusch Godfrey. Detta test är en vidareutveckling på Durbin Watson och testar till 

skillnad av Durbin Watson även autokorrelationen på andra laggar (tidsförskjutningar) 

än endast den första (Godfrey, 1978). För att ha möjlighet konstatera att ingen 

autokorrelation föreligger genom att tillämpa Brusch Godfrey ska P-värdet överstiga 

0.05. Ett värde under 0.05 innebär således att det föreligger autokorrelation.  

Ett tredje test för residualernas oberoende gjordes med hjälp av White Noise Q test, 

detta test bygger på samma principer som Breusch Godfrey. Således indikerar ett p-

värde över 0.05 på att ingen autokorrelation föreligger. Anledningen till att vi väljer att 

utföra ett flertal tester för autokorrelation är att det enligt Gujarati och Porter (2009) inte 

finns något enskilt test för autokorrelation som är bäst ur ekonomietiskt synpunkt. Det 

är enligt dem därför viktigt att ta hänsyn till flera tester för att ha möjlighet att uttala sig 

om autokorrelation. Därigenom väljer vi att modifiera den data som indikerar på 

autokorrelation på minst två av det tre testerna.  

I de fall autokorrelation föreligger rekommenderar Gujarati och Porter (2009) 

användning av metoden Newey-West standard errors (HAC Hetroskedacity- and 

Autocorrelation-consistent standard errors) som kan tillämpas i stora urval av 

tidsseriedata. Metoden korrigerar för residualernas autokorrelation i den skattade 

modellen (Gujarati & Porter, 2009). Korrigeringen för autokorrelation gör det drabbade 

datamaterialet användbart vid utförande av regressionsmodeller.  

4.7.5.2 Hetroskedasitet 

Sista testet för statistiskt oberoende är ARCH LM test för hetroskedasitet. Testet 

undersöker residualernas varians i våra skattade modeller (Engle, 1982). Hetroskedasitet 

innebär att residualerna inte har konstant varians, vilket kan visa sig genom varierande 

varians bland observationerna. I vårt fall innebär hetroskedasitet att variansen i 

avkastning kan skilja sig från år till år och öka med tiden (Verbeek, 2012). Rent konkret 

innebär hetroskedasitet i vårt studerade datamaterial att den positiva såväl som den 

negativa avkastningen för ett visst index ökar med åren. Icke konstant varians får 

konsekvenser för regressionsmodellen då residualernas varians kan påverka modellens 

tillförlitlighet då signifikansindikatorernas t- och F-värden antigen blir för höga eller för 

låga (Engle, 1982). Testet ARCH LM (Auto Regressiv Conditional Heteroskedasticity) 
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tolkas på följande sätt: ett p-värde över 0.05 visar på att ingen hetroskedasitet föreligger 

medan ett värde under 0.05 indikerar hetroskedasitet. I de fall där hetroskedasitet kan 

identifieras tillämpades liksom för autokorrelation Newey-West standard errors som 

både rättar till för autokorrelation och hetroskedasitet.  

Enligt Gujarati och Porter (2009) kan tidsserier med skild varians transformeras genom 

tillämpning av logaritmering. Denna metod bidrar till att stora tal förminskas mer i 

jämförelse med små tal vilket därmed jämnar ut variansen. I vår studie skulle detta dock 

inte vara till stor nytta då merparten av datamaterialet redan består av den månadsvisa 

procentuella förändringen. Valet av Newey-West finner vi därmed bäst lämplig för att 

eliminera hetroskedasitet.  

Anledningen till att test av variablernas statistiska oberoende görs av vår tidsseriedata är 

för att det krävs statistiskt oberoende residualer vid test av kvantitativ data om slutsatser 

ska kunna dras på ett tillförlitligt sätt (Andersson et al., 2007; Cromwell et al., 1994). 

Då samtliga kriterier såsom stationäritet, normalfördelning och statistiskt oberoende 

föreligger är det möjligt att specificera en regressionsmodell för att beskriva 

tidsseriedatan enligt Cromwell et al. (1994). Datamaterialet hänförligt till samtliga sju 

hypoteser har därmed genomgått denna undersökningsprocess som illustreras i figur 5. 

4.7.6 Bivariat statistik 

4.7.6.1 T-test 

För att kunna uttala oss om hypotes två och tre, där vi inom båda hypoteserna 

undersöker skillnaden mellan två grupper valdes tillämpning av t-test. I hypotes två 

undersöker vi genom t-test om avkastningen i januari för länder med skatt på ett 

signifikant sätt skiljer sig mot länder utan skatt. I hypotes tre undersöks istället om 

avkastningen i januari på ett signifikant sätt skiljer mellan länder som firar nyår och inte 

firar nyår. T-testet säger oss om skillnaderna mellan två grupper är signifikant, det vill 

säga inte beror på slumpen. Signifikansnivån som tillämpas i testet är liksom samtliga 

test i denna studie på fem procentsnivån. Därmed kan en skillnad mellan grupperna 

identifieras om t-testets p-värde ligger på en nivå under 0.05. Ett sådant resultat visar på 

att skillnaden inte beror på slumpen och generella slutsatser därmed kan dras utifrån 

vårt urval. T-testen utförs dels på perioden fram till år 2004, vilket är sista året för 
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observationer i vårt datamaterial och dels fram till år 1999 för att därigenom inte 

påverkas av de IT- och finanskriser som huserat från år 1999 och framåt. 

Ett kriterium för att kunna genomföra t-testet är att beroende variabeln är 

normalfördelad och att spridningen i de olika grupperna som jämförs är ungefär lika, 

vilket gjorts i tidigare undersökningsstadier. Om normalfördelning inte råder krävs det 

att tillämpning av det icke parametriska testet (Mann-Withney test), men då vårt 

datamaterial antar normalfördelning kan vi bortse från detta test. Däremot skiljer sig 

variansen mellan de skilda grupperna, vilket gjordes tydligt när variansen studerades 

med Levenes test. Skillnaden i varians är därför något vi tar hänsyn till vid utförande av 

t-testen. 

4.7.6.2 Korrelationer 

Korrelationstester utförs för att kunna uttala sig om sambandet mellan två eller flera 

variabler. I vår studie tillämpas korrelationstester i hypotes sju a, b och c. Samtliga 

berörda hypoteser innefattar marknadens sentiment. I de tre korrelationstesterna utgörs 

den beroende variabeln av OMX Stockholm och de oberoende variablerna är således 

DVIS, CCI och barometerindikatorn (BAR). Korrelationstesterna görs en och en, där en 

oberoende variabel i taget testas mot OMX Stockholm. 

Vi är intresserade av både positiv och negativ korrelation då tidigare studier visat olika 

korrelationsmönster mellan variablerna. Vilket samband som förväntas av vardera 

variabel återfinns i operationaliseringen (se avsnitt 4.5). Korrelationstestet som 

tillämpas är Pearson Rho (ρ) korrelation vilken lämpar sig för vårt datamaterial då det är 

på intervallskalenivå. Noterbart är att sentimentindexens (CCI och BAR) i sin grund är 

på ordinalskalenivå, men då Konjukturinstitutet framställer ett kvantifierbart mått på 

sentimentet lämpar sig Pearson Rho till detta samband istället för Spearman Rho.  

Utifrån korrelationstesten indikerar ett p-värde under 0,05 på att korrelation föreligger 

och är statistiskt signifikant. Dock kan ett lågt signifikansvärde inte garantera stark 

samvariation då korrelationskoefficienten kan ha för lågt värde. 

Korrelationskoefficienten ligger mellan minus ett och plus ett där noll innebär inget 

samband och plus respektive minus ett innebär perfekt positivt respektive perfekt 

negativt samband. Då vi anser att det bör föreligga samband mellan våra valda variabler 
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kommer vi dels att testa korrelationen mellan variablerna i sin grundform, men även 

korrelationen mellan variablerna i deras deltafom (förändring). Vi kommer därefter att 

välja det samband som ger högsta sambandet och gå vidare med det då vi skattar vår 

regressionsmodell. 

Värt att notera är även att korrelationskoefficienten endast talar om förekomsten av 

samvariation mellan variablerna och styrkan i sambandet men inte kausaliteten mellan 

de två variablerna, det vill säga vilken variabel som påverkar vilken. 

4.7.6.3 Regressioner 

I samtliga hypoteser tillämpas någon form av bivariat regression. Regressionerna följer 

efter att datamaterialets tillämpbarhet säkerställts i trend-, normalfördelnings- och 

oberoendetester. Regressionerna är utförda på ett likartat sätt. För att kunna uttala oss 

om avkastningen i januari månad är signifikant högre än övriga elva månader på året 

skapades i likhet med tidigare forskare (Andersson et al., 2007; Gujarati & Porter, 2009; 

Starks et al., 2006) en dummyvariabel för januari månad. Januari kodades med nummer 

ett medan övriga månader erhöll kodningen noll. Detta tillvägagångssätt skapar 

möjligheten att studera januari månads avkastning i relation till årets övriga månader. 

Ur regressionsanalyserna kan följande funktioner utläsas: 

Månatlig avkastning = α (Intercept) + β (januari) 

För att kunna generalisera våra resultat krävs det att vi kan påvisa statistisk signifikans 

för skillnaderna i avkastning mellan årets månader. Detta innebär att skillnader inte 

beror på slumpen utan är gällande över tid (Stock & Watson 2011). Liksom övriga 

tester accepteras i likhet med andra studier på finansområdet en signifikansnivå på 

p<0.05. För att ha möjlighet att uttala oss om att en högre avkastning i januari månad 

inte beror på slumpen krävs ett p-värde för modellen på under 0.05. Detta gäller för 

samtliga studerade regressioner. Liksom tidigare forskare förväntar vi oss inte höga 

förklaringsgrader (Starks et al., 2006) på våra skattade modeller, detta då en mängd 

makro- och mikrofaktorer kan ha påverkan på anomalin. 
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4.8 Hypotesprövning  

Nedan följer en kort beskrivning av hur varje hypotes testas. Beskrivningen baseras på 

ovan beskrivna test och bearbetningsprocedur.  

4.8.1 Hypotes ett 

För att testa första hypotesen: Avkastningen på OMX Stockholm är högre i januari än 

övriga månader studeras avkastningsmönstret både visuellt och säkerställs statistiskt. 

Denna hypotes ger oss därmed möjlighet att uttala oss angående om och i så fall när 

Januarieffekten förekommer på den svenska börsen. I den första hypotesen antar vi 

således att effekten är beroende av tiden, detta likt en rad andra forskare på området. Vi 

förväntar oss att effekten kommer vara synlig under vissa år och vissa tidsperioder. 

Denna hypotes ger oss möjlighet att uttala oss om när den förekommer. Resterande 

hypoteser kommer möjliggöra för en förklaring till Januarieffekten när denna är synlig. 

4.8.2 Hypotes två 

För att ha möjlighet att uttala oss om kapitalvinstskatt är positivt relaterat till 

Januarieffekten, vilket teorierna kring skattehypotesen förespråkar har vi valt att under 

längre tidsperioder studera individuella länder med skilda skatteregler. Länderna i denna 

hypotes är uppdelade i två grupper. Första gruppen består av fem länder som inte har 

någon kapitalvinstskatt (alternativt har brutet skatteår). Andra gruppen består av sex 

länder där samtliga har kapitalvinstskatt. 

I likhet med första hypotesen undersöker vi förekomsten av Januarieffekt på var och ett 

av de studerade ländernas aktieindex. Testen följer samma metodik som när vi i den 

första hypotesen testade förekomsten av Januarieffekt på den svenska aktiemarknaden.  

Genom att utföra regressionsanalyser på var och ett av länderna kunde vi uttala oss om 

Januarieffektens förekomst under den studerade tidsperioden. Studie av januari månads 

genomsnittliga avkastning i förhållande till vardera lands genomsnittliga 

månadsavkastning ger oss möjlighet att uttala oss om kapitalvinstskattens påverkan på 

förekomsten av Januarieffekt. Om länderna med kapitalvinstskatt uppvisar en 

Januarieffekt medan länderna utan kapitalvinstskatt inte uppvisar en sådan effekt kan vi 

fastslå att kapitalvinstskatt är positivt relaterat till Januarieffekten. Ett sådant samband 
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ger därmed en indikation på att Sveriges tillämpning av kapitalvinstskatt kan vara 

förklaringen bakom Januarieffekten.   

Ett t-test utförs dessutom för att ha möjlighet att uttala oss om det finns en signifikans 

skillnad mellan grupperna. 

4.8.3 Hypotes tre 

För att ha möjlighet att uttala oss om tidpunkten för nyårsfirande har en påverkan på 

förekomsten av Januarieffekten har länders aktieindex i likhet med föregående hypotes 

delats in i två grupper. Den ena gruppen består i denna hypotes av länder med nyår den 

31 december medan den andra gruppen innefattar länder där nyår firas vid andra 

tidpunkter. Tillvägagångssättet för att undersöka nyårets påverkan på Januarieffekten 

skiljer sig inte från det tillvägagångssätt som tillämpades för att undersöka skattens 

effekt.  

Genom att utföra regressionsanalyser på varje land kunde vi uttala oss om 

Januarieffektens förekomst under den studerade tidsperioden på var och ett av länderna. 

Studie av januari månads genomsnittliga avkastning i förhållande till vardera lands 

genomsnittliga månadsavkastning ger oss möjlighet att uttala oss om nyårsfirandets 

påverkan på förekomsten av Januarieffekt. Om länder som firar nyår den 31 december 

uppvisar en januarieffekt medan länder med annat datum för nyårsfirande inte uppvisar 

samma effekt kan vi fastslå att nyårsfirande den 31 december är positivt relaterat till 

Januarieffekten. Ett sådant samband ger därmed en indikation på att tidpunkten för 

nyårsfirande i Sverige kan vara en möjlig förklaringsvariabel till Januarieffekten.   

Då även denna hypotes innefattar konstruerade grupper görs t-test för att möjliggöra 

jämförelse mellan grupperna. Beroende på t-testets signifikans ges möjlighet till 

generalisering av resultaten på andra länder med samma tidpunkt för nyårsfirande. 

4.8.4 Hypotes fyra 

För att undersöka om bolagens storlek är negativt relaterat till Januarieffekten använder 

vi oss av tre listor på den svenska börsen. Var och en av listorna representerar tre olika 

storlekar på bolag. Indexen studeras var och en för sig och regressioner utförs enligt 

samma premisser som regressionen i hypotes ett. Genom att studera de tre indexen var 
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och ett för sig ges vi möjlighet att uttala oss om Januarieffekten är tydligare på mindre 

än på större bolag under den valda tidsperioden. Teorin om informationsflödets 

påverkan på Januarieffekten stöds om minde bolag tenderar uppvisa större Januarieffekt 

än större bolag.  

4.8.5 Hypotes fem 

För att undersöka förekomsten av Window dressing på den svenska aktiemarknaden har 

en månadsvis sammanställning av handelsvolymen gjorts av två olika volymindex som 

vi själva sammanställt. Den månadsvisa sammanställda volymen gjorde det möjligt att 

studera förändringar i handelsvolym mellan årens månader.  För att acceptera teorier 

kring Window dressing bör december och juni månad uppvisa högre handelsvolym än 

övriga månader. Då olika månader har olika antal handelsdagar kommer vi i denna 

hypotes komplettera våra regressioner med regressioner över den genomsnittliga 

dagsvisa handelsvolymen månad för månad. Detta gör vi framförallt för att inte riskera 

att den olika mängden handelsdagar snedvrider vårt resultat. Studie av den dagsvisa 

volymen görs endast i hypotes fem och sex då det är endast i dessa hypoteser som 

handelsvolymen studeras. 

4.8.6 Hypotes sex 

Flockbeteende testas i samband och därmed på samma sätt som hypotesen kring 

Window dressing. Den enda skillnaden mot föregående hypotes är att hypotesen kring 

flockbeteende kan accepteras om januari månad i genomsnitt uppvisar högre 

handelsvolym än övriga månader. Liksom föregående hypotes kompletteras den 

månadsvisa handelsvolymen med den dagsvisa, för att på så sätt inte riskera att 

resultatet påverkas av skillnaden i handelsdagar. 

4.8.7 Hypotes sju a) 

För att mäta investerarnas rädsla och dess relation till utvecklingen på 

Stockholmsbörsen och Januarieffekten behövdes först och främst en korrelationsanalys 

utföras. Detta gjordes dels på nivån på variabeln och dels på förändringen av variabeln 

DVIS, detta i förhållande till nivån och förändringen på OMX Stockholm.  Efter att ha 

studerat korrelationen mellan DVIS och OMX Stockholm genomfördes en 

regressionsanalys av DVIS. I analysen studerades om januari månad i genomsnitt hade 
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ett lägre värde på DVIS än övriga månader, där DVIS är ett mått på rädslan bland 

investerare.  

Negativ korrelation mellan DVIS och OMX Stockholm samt uppvisande av lägre rädsla 

i januari månad styrker teorier om minskad rädsla i januari och dess relation till 

Januarieffekten. 

4.8.8 Hypotes sju b) 

Investerares inställning till den svenska ekonomin och dess samband med utvecklingen 

på börsen och Januarieffekten, studerades först med en korrelationsanalys. 

Korrelationsanalysen gjordes mellan variablerna nivån och förändringen av CCI i 

relation till nivån och förändringen av OMX Stockholm PI. För att komplettera 

korrelationsanalysen och för att svara på om hushållens inställning till den svenska 

ekonomin är mer positiv i januari än övriga månader gjordes även en regressionsanalys.  

En positiv korrelation mellan CCI och OMX Stockholm PI samt en regressionsanalys 

som visar på ett i genomsnitt högre CCI-mått i januari månad i relation till övriga 

månader stödjer teorier hänförliga till Behavioral Finance. 

4.8.3 Hypotes sju c) 

För att komplettera föregående hypotes studeras även ett bredare mått på sentiment där 

även företagens inställning till den svenska ekonomin inkluderas. Metodiken för att 

studera om detta mått är positivt relaterat till Januarieffekten studeras således på samma 

sätt som föregående hypotes.  
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Kapitel 5. Empiriskt Resultat 

I detta kapitel presenteras de empiriska resultat som erhållits från 

såväl aktierelaterade- som sentimentrelaterade index. Kapitlet 

inleds med deskriptiv statistik som syftar till att ge en bild av 

datamaterialets karaktäristika. Därefter följer univariat statistik 

där variablerna studeras var och en för sig. Slutligen presenteras 

bivariat statistik där samband mellan olika variabler presenteras. I 

detta kapitel presenteras ingen analys av resultaten. Istället 

analyseras hypoteserna var och en för sig i nästkommande kapitel. 

5.1 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken innehåller mycket information av det studerade urvalet och 

utgör en grund för statistisk dataanalys. Då det återfinns en rad skilda tester som 

används i syfte att testa samma fenomen inom statistiken och ekonometrin, finner vi det 

lämpligt att till en början redovisa våra resultat grafiskt.  Den deskriptiva statistiken 

förklaras dels genom bilderna i sig, men för att ge läsaren större inblick i dess betydelse 

kompletteras dessa med beskrivande text. 

Nedan följer en deskriptiv beskrivning av våra resultat. Den deskriptiva statistiken 

redovisas i syfte att underlätta tolkningen av datamaterialet samtidigt som det ger en 

god inblick i vårt urval och dess karaktäristika. Den deskriptiva statistiken har gjorts för 

samtliga variabler, men en illustrering görs i detta avsnitt endast för OMX Stockholm. 

Ytterligare deskriptiv statistik återfinns i bilaga 1.  

Graferna nedan (se figur 6 & 7) illustrerar den månadsvisa prisutvecklingen på OMX 

Stockholm och den månadsvisa avkastningen på OMX Stockholm för tidsperioden 

1980-2013. Den första grafen visar på kursutvecklingen för indexet. Utifrån den 

illustrativa bilden kan en tydlig trend utläsas. Då vi i vår studie intresserar oss för den 

månadsvisa avkastningen omvandlades kursutvecklingen till utvecklingen av månadsvis 

avkastning för de valda indexen. Det månadsvisa avkastningsmönstret på det studerade 

indexet illustreras i figur 7. Ur grafen kan ingen tydlig trend identifieras, dock krävs 

ytterligare statistiska test för att ha möjlighet att kunna uttala sig huruvida en trend 
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förekommer eller inte. Statistiska test där förekomsten av trend i de valda indexen 

studeras presenteras under rubrik 5.2 Univariat statistik. 

	  

Figur 6. Trend OMX Stockholm 

Figur 7. Trend avkastning OMX Stockholm 

Nästa steg vid studier av tidsseriedata är att studera observationerna och residualernas 

normalfördelning. För att få en bild över hur datamaterialet är fördelat och vilket 

resultat som förväntas från de olika statistiska testerna för normalfördelning valde vi att 

plotta normalfördelningen grafiskt. Detta gjordes med två skilda 

normalfördelningsgrafer, vilka återfinns nedan (se figur 8 & 9). Båda graferna illustrerar 

normalfördelningen av den månadsvisa avkastningen på OMX Stockholm. Utifrån 

graferna nedan kan normalfördelning i urvalet förväntas då fördelningen följer 

referenslinjerna förhållandevis väl. I figur 8 illustreras normalfördelningskurvans 

fördelning tillsammans med vårt urval medan figur 9 visar linjäriteten i 

normalfördelningen.  Likt studie av förekomsten av trend i avkastningen finner vi det 

nödvändigt att komplettera graferna med statistiska tester för normalfördelning, detta 

för att säkerställa resultaten.  
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Figur 8. Normalfördelning OMX Stockholm  

 

 

 

 

 

Figur 9. Normalfördelning OMX Stockholm  

För att undersöka statistiskt oberoende i datamaterialet testades förekomsten av 

autokorrelation både i modellen och i residualerna. Detta utfördes dels grafiskt, men 

även statistiskt. Den grafiska undersökningen återfinns nedan i figur 10 och 11.  Genom 

att grafiskt plotta variablerna mot tiden (i form av laggar) kan förekomsten av 

autokorrelation utläsas (se figur 10 & 11). Det gråmarkerade området utgör 

konfidensgränser och observationer inom det gråmarkerade området är inte seriellt 

korrelerade. Om merparten av observationerna ligger utanför det gråmarkerade området 

tyder detta på autokorrelation i tidsseriedatan. Studie av autokorrelation är viktigt vid 

analys av tidsseriedata då hög grad av autokorrelation kan leda till felaktiga skattningar 

av kommande regressionsmodeller (Gujarati & Porter, 2009). Tidigare forskning har 

visat på seriell korrelation i aktiepriser, dock har samma seriella korrelation inte kunnat 

uppvisas rörande den månadsvisa avkastningen. Utifrån de grafiska 

autokorrelationsfunktionerna nedan kan ingen stark autokorrelation identifieras för 

OMX Stockholm. Då endast den första laggen ligger utanför det gråmarkerade området 

kan viss grad av första gradens autokorrelation antas föreligga. Men då 
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autokorrelationen avtar efter första laggen antas det att den inte är autokorrelerad. De 

grafiska testerna av autokorrelation kompletteras med ett flertal statistiska tester, vilka 

utförs för samtliga av de valda indexen. 

Figur 10. Förekomsten av autokorrelation AR	  

Figur 11. Förekomsten av autokorrelation MA 

Innan regressionerna utförs för de valda indexen skapas stapeldiagram för indexen i 

likhet med det nedan i figur 12. Stapeldiagrammen ger en inblick i hur avkastningen 

skiljer mellan månaderna samtidigt som en jämförelse lätt kan göras mellan januari och 

genomsnittet, där den genomsnittliga månadsvisa avkastningen illustreras i den grå 

stapeln benämnd Genomsnitt. Då definitionen av Januarieffekten är att januari månad 

ska ha en genomsnittlig avkastning på minst en procentenhet mer än de andra månaders 

medelavkastning kan en Januarieffekt identifieras på indexet OMX Stockholm. Detta 

trots att andra månader erhållit ett högre värde på månadens snittavkastning. 

Januarieffekten tydliggörs ännu bättre vid studie av tidsperioden år 1980-1999. Detta 

illustreras i bilden nedanför i figur 13.  
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Figur 12. Avkastning OMX Stockholm 1980-2013 

 

	  

	  

	  

 

Figur 13. Avkastning OMX Stockholm 1980-1999 

Genom att jämföra januari månads avkastning mot den genomsnittliga avkastningen för 

de övriga månaderna år för år kan åren som fenomenet existerat lätt urskiljas. En årlig 

överblick av fenomenet på OMX Stockholm illustreras nedan (se figur 14). I grafen är 

år 1981 första året på mätperioden och har därmed erhållit siffran 1. Utifrån grafen kan 

en stark Januarieffekt identifieras under merparten av den första halvan av mätperioden. 

Januarieffekten förkommer dock även i slutet av mätperioden fast då i lägre 

utsträckning. De rödmarkerade staplarna visar de år där januari månads avkastning är 

minst en procentenhet högre än den genomsnittliga avkastningen på årets övriga 

månader. Dessa staplar visar därmed förekomsten av Januarieffekten. 
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Figur 14. Differensen mellan januari månads avkastning och övriga månader 

Den grafiska illustrationen är en bra början, men räcker inte för att påvisa 

Januarieffekten. För att kunna generalisera våra resultat krävs regressioner av indexen, 

detta för att vi ska ha möjlighet att uttala oss om den statistiska signifikansen i våra 

tester. 

5.2 Univariat statistik 

5.2.1 Förekomsten av trend 

Vi undersökte inledningsvis i våra statistiska tester om våra variabler innehöll någon 

enhetsrot (unitroot), det vill säga var påverkade av någon trend.  Om tidsserier inte är 

stationära och därmed innehåller en trend finns risk för att datamaterialet påverkas av 

falska relationer, vilket kan ge missvisande resultat vid analys av datamaterialet. Baserat 

på Dickey Fullers P-värde dras slutsatsen att det inte förekommer någon enhetsrot och 

trend i samtliga av våra index bortsett från barometerindikatorn (BAR). Då P-värdet för 

samtliga index utom barometerindikatorn understiger det kritiska värdet på 0.05 

förkastas nollhypotesen som säger att det förekommer en enhetsrot. Utifrån Phillips-

Perron testet förkastas förekomsten av enhetsrot och trend för samma index som 

Dickey-Fuller (se tabell 2). Baserat på dessa två statistiska tester fann vi det lämpligt att 

gå vidare i vår tidsseriermodellering och inte transformera vårt datamaterial i annat fall 

än för barometerindikatorn. Det sistnämnda indexet uppvisade ingen förekomst av trend 

efter att indexet differentierats. Detta bidrog till att vi använde oss av det differentierade 

BAR vid skattning av regressionsmodellen.  
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Index N Dickey 
Fuller 

Phillips 
Perron 

OMX 
BEL20 
NIKKEI 
WARSAW 
KOSPI 
OMXC20 
Israel TA 
FTSEmal 
S&P500 
CAC40 
DAX30 
OMXH 
ATX 
SEMDEX 
NSE20 
FTSE 
ASX 
Large Cap 
Mid Cap 
Small Cap 
Volym1 
Volym2 
DVIS 
CCI 
BAR 
BARd 

397 
166 
203 
151 
166 
167 
199 
203 
203 
196 
203 
202 
203 
172 
166 
203 
138 
121 
121 
121 
325 
152 
216 
240 
198 
197 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0001 
0.0000 
0.0006 
0.0088 
0.2953 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0081 
0.0000 
0.0010 
0.0047 
0.0965 
0.0000 

Tabell 2. Test av trender 

5.2.2 Normalfördelning 

Normalfördelningen i vårt datamaterial studerades statistiskt genom Shapiro-Wilk W 

test och Jarque Bera test (se tabell 3). Testen indikerar att det råder både normal- och 

icke normalfördelning i vårt datamaterial. Samtliga index som inte uppvisade 

normalfördelning studerades och plottades grafiskt. Ett urval av de index som uppvisade 

lägst grad av normalfördelning återfinns i bilaga 1.2. Utifrån dessa 

normalfördelningskurvor går att utläsa att samtliga index inte skiljer sig nämnvärt från 

normalfördelningskurvan. Detta tillsammans med det stora antalet observationer av 

tidsseriedata ligger till grund för att ingen modifiering av datamaterialet krävs för vidare 

databearbetning. 
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Index N Shapiro- 
Wilk W 

Jarque 
Bera 

OMX 
BEL20 
NIKKEI 
WARSAW 
KOSPI 
OMXC20 
Israel TA 
FTSEmal 
S&P500 
CAC40 
DAX30 
OMXH 
ATX 
SEMDEX 
NSE20 
FTSE 
ASX 
Large cap 
Mid Cap 
Small Cap 
Volym1 
Volym2 
DVIS 
CCI 
BAR 

397 
166 
203 
151 
166 
167 
199 
203 
203 
196 
203 
202 
203 
172 
166 
203 
138 
121 
121 
121 
325 
152 
216 
240 
198 

0.00002 
0.00438 
0.95812 
0.00000 
0.00001 
0.53316 
0.32922 
0.00000 
0.00002 
0.09227 
0.00073 
0.03029 
0.00056 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.68876 
0.00087 
0.03059 
0.28069 
0.00000 
0.00504 
0.00000 
0.00300 
0.00012 

0.0003 
0.0168 
0.5362 
0.0000 
0.0000 
0.3209 
0.0814 
0.0002 
0.0000 
0.0367 
0.0004 
0.0134 
0.0268 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.5545 
0.0040 
0.0404 
0.2002 
0.0000 
0.0348 
0.0005 
0.0213 
0.0236 

Tabell 3. Test av normalfördelning 

5.2.3 Statistiskt oberoende 

Statistiskt oberoende i residualerna testades med test för såväl autokorrelation som 

heteroskedasitet. Test av autokorrelation har gjort med White Noise Q, Durbin Watson 

och Breusch Godfrey LM-test. Ur tabellen nedan (tabell 4) kan autokorrelation 

identifieras i ett antal av indexen. För White Noise och Breusch Godfrey yttrar detta sig 

genom p-värden på under det kritiska värdet 0.05. För Durbin Watson kan 

autokorrelation identifieras om värdet skiljer sig mycket från två baserat på de kritiska 

värdena. Då det är upp till forskaren att välja lämpliga tester för autokorrelation då 

testerna kan ge olika resultat har vi valt att rätta till för autokorrelation i de index som 

visar på autokorrelation på minst två av de tre tillämpade testen.  

Indexen som uppvisar autokorrelation i två av de tre testen är markerade i tabellen 

nedan. Dessa index är således: OMX, OMXH, SEMDEX, ASX, Mid Cap, Small Cap, 

Volym 1, Volym 2, DVIS, CCI och Barometerindikatorn. Då autokorrelation kan 

förstöra tillförlitligheten i våra skattade regressionsmodeller justeras de drabbade 
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indexen i samband med utförandet av regressioner. Det fjärde testet för statistiskt 

oberoende undersökte förekomsten av heteroskedasitet. Utifrån ARCH LM-testet kan vi 

konstatera att vissa index även är påverkade av heteroskedasitet. Genom att använda oss 

av HAC (Heteroskedasticity- and Autocorrelation-consistent standard errors) kommer 

båda typerna av fel rättas till. Detta gör vi i samband med utförandet av 

regressionsmodeller. 

Index N White 
noise Q 

Durbin 
Watson 

Breusch 
Godfrey 
LM 

ARCH 
LM 
 

OMX  
BEL20 
NIKKEI 
WARSAW 
KOSPI 
OMXC20 
Israel TA 
FTSEmal 
S&P500 
CAC40 
DAX30 
OMXH 
ATX 
SEMDEX 
NSE20 
FTSE 
ASX 
Large Cap 
Mid Cap 
Small Cap 
Volym1 
Volym2 
DVIS 
CCI 
BAR 

397 
166 
203 
151 
166 
167 
199 
203 
203 
196 
203 
202 
203 
172 
166 
203 
138 
121 
121 
121 
325 
152 
216 
240 
198 

0.5872 
0.9759 
0.3325 
0.0301 
0.4745 
0.9073 
0.4166 
0.0459 
0.9611 
0.7602 
0.8103 
0.0011 
0.1569 
0.0027 
0.0156 
0.6881 
0.0667 
0.5934 
0.5709 
0.1077 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

1.696177 
1.873405 
1.92653 
1.818653 
1.732505 
2.047811 
1.947069 
1.829473 
1.873998 
1.94926 
1.790323 
1.584672 
1.764143 
1.548712 
1.406421 
1.94428 
2.285887 
1.651455 
1.541655 
1.329877 
.2116411 
.5402914 
.3259923 
.0849343 
.0698792 

0.0025 
0.4775 
0.6178 
0.2624 
0.1170 
0.7763 
0.7106 
0.2271 
0.5287 
0.7267 
0.1691 
0.0032 
0.1404 
0.0029 
0.0001 
0.7504 
0.0795 
0.0769 
0.0160 
0.0003 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0436 
0.7373 
0.0001 
0.1768 
0.5449 
0.8183 
0.9269 
0.0000 
0.0958 
0.0245 
0.0571 
0.0132 
0.0010 
0.9296 
0.0000 
0.3658 
0.0569 
0.2501 
0.3053 
0.0105 
0.0000 
0.0065 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

Tabell 4. Test av statistiskt oberoende 

5.3  Bivariat statistik 

5.3.1 T-test 

Nedan följer t-test utförda i syfte att testa hypotes två och tre. I tabell 5 visas t-test 

gjorda mellan länder som har respektive inte har kapitalvinstbeskattning. T-testet är en 

jämförelse av januari månads avkastning mellan de två grupperna länder med- och utan 

kapitalvinstskatt. T-testet visar på att ingen signifikant skillnad finns mellan 

avkastningen i januari mellan länder med och utan kapitalvinstskatt. Denna icke 
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signifikanta skillnad återfinns för båda perioderna. Noterbart är dock att trots 

avsaknaden av signifikanta värden kan vi genom tabell 5 utläsa att länder med 

kapitalvinstskatt har haft högre genomsnittlig avkastning i januari månad än länderna 

utan kapitalvinstskatt. Den positiva skillnaden i medelvärde gäller för de båda studerade 

tidsperioderna i vår studie. Dock kan vi inte utesluta att denna skillnad beror på 

slumpen, då p-värdet inte är signifikant. 

T-testerna mellan länder med och utan nyår redovisas i tabell 6. Utifrån testet kan vi 

baserat på det höga p-värdet konstatera att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan avkastningen i januari för länder som firar och som inte firar nyår den 31 

december. Trots de icke signifikanta värdena ger testet en bild av hur det varit historiskt. 

T-testet visar på att länder som firar nyår den 31 december har under båda de studerade 

tidsperioderna haft lägre genomsnittliga avkastning i januari månad än länder som inte 

firar nyår den 31 december. I likhet med föregående t-test kan vi baserat på de höga p-

värdena i tabell 6 inte utesluta att resultatet beror på slumpen.  

Beroende 
variabel 

Oberoende 
variabel 

N Medelvärde 
  

Skillnad 
medelvärde 

Standard- 
avvikelse 

Signifikan
s-nivå p-
värde 

Med skatt  
Utan skatt  
-2004 

5 
5 

.0156532 

.0124379 .0051582  .0109423  
.0065219  0.2834 

Januari-
effekten Med skatt 

Utan Skatt 
-1999 

5 
5 

.0272274  

.0266894  .000538 .0230312 
.0145375  0.4803 

Tabell 5. T-tester mellan variablerna med och utan skatt 

Beroende 
variabel 

Oberoende 
variabel 

N Medelvärde 
  

Skillnad 
medelvärde 

Standard- 
avvikelse 

Signifika
ns-nivå 
p-värde 

Med nyår  
Utan nyår 
-2004 

5 
5 

.0156532 
.028356 -.0127028  .0109423  

.0247367  0.8453 
Januari-
effekten Med nyår 

Utan nyår 
-1999 

5 
5 

.0272274  
.035642  -.0084146  .0230312 

.0340142 0.6707 

Tabell 6. T-test mellan variablerna med och utan nyår 
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5.3.2 Korrelationstester 

I tabell 7 nedan återfinns korrelationerna mellan våra sentimentmått och utvecklingen 

på den månadsvisa avkastningen på OMX Stockholm. Utifrån testet Pearson Rho (ρ) 

kan hög grad av signifikans utläsas på samtliga korrelationstester, bortsett från 

korrelationen mellan förändringen i CCI och förändringen i OMX. Då signifikansnivån 

är under 0.05 tyder detta på att vi med hög säkerhet kan uttala oss om att slumpen inte 

har spelat in. Då hög korrelation identifierats mellan variablerna CCI/OMXkurs, 

BAR/OMXkurs och DVISΔ/OMXΔ finner vi dessa lämpliga för vidare studie. En 

positiv korrelation mellan CCI och OMXkurs indikerar ett positivt samband mellan 

konsumentförtroende och börsutveckling. 

Även om de andra korrelationerna visar på hög signifikans är korrelationen 

förhållandevis låg, vilket visar på låg samvariation och låg reliabilitet mellan 

variablerna. Den höga signifikansen i kombination med ett lågt värde på 

korrelationskoefficienten visar på att sambandet är signifikant, men att det dock inte är 

linjärt. Dessa variabler utesluts därmed för vidare skattning av regressionsmodeller. 

Variabler Period N Korrelation 
(rho) 

Signifikansnivå 
 

DVIS / OMXkurs 
CCI / OMXkurs 
BAR / OMXkurs 

1994-2013 
1993-2013 
1996-2013 

218 
241 
199 

-0.1714 
0.6463 
0.6037 

0.0112 
0.0000 
0.0000 

DVISΔ / OMXΔ 
CCIΔ / OMXΔ 
BARΔ / OMXΔ 

1994-2013 
1993-2013 
1996-2013 

218 
241 
199 

-0.5761 
-0.0266  
0.3793 

0.0000 
0.6815  
0.0000 

	   Tabell 7. Korrelationstester 

5.3.3 Regressioner 

Utifrån regressionerna i tabellen nedan (se tabell 8) som visar regressioner över hela 

den studerade tidsperioden kan en signifikant Januarieffekt identifieras på fyra av 

samtliga studerade index. Indexen är OMXC20, SEMDEX, NSE20 och OMX Small 

Cap. Dessa index uppvisar ett p-värde för hela modellen på under 0.05. Det danska 

aktieindexet OMXC20 visar på att januari månad har under tidsperioden 1990-2004 haft 

cirka 3,1 procentenheter högre avkastning än övriga månader. För Mauritius aktieindex 

SEMDEX har cirka 3 procentenheter högre avkastning för januari relaterat till övriga 
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månader under tidsperioden 1989-2004 påvisats. Kenyas aktieindex NSE20 har under 

perioden 1990-2004 uppvisat 5,3 procentenheter högre avkastning i januari än övriga 

månader. Slutligen visar det svenska aktieindexet OMX Small Cap 4 procentenheter 

högre avkastning i januari relaterat till övriga elva månader under tidsperioden 2003-

2013. Merparten av de andra index i tabellen nedan har under denna studerade 

tidsperiod uppvisat minst en procentenhet högre avkastning i januari månad, dock är 

resultaten inte statistiskt signifikanta på 5 procentsnivån och vi kan därför inte utesluta 

att det är slumpen som ligger bakom dessa resultat. 

Utifrån regressionerna som är utförda för den kortare tidsperioden, fram till år 1999 

återfinns en signifikant Januarieffekt på nio av de studerade indexen (se bilaga 2). Den 

kortare perioden uppvisar alltså högre grad av Januarieffekt i jämförelse med den längre 

perioden. En signifikant Januarieffekt återfinns bland annat på listan OMX Stockholm 

som representerar hela den svenska börsen. Utifrån regressionen går att utläsa att OMX 

Stockholm har erhållit cirka 4 procentenheter högre avkastning i januari än övriga 

månader, detta för perioden 1980-1999. 

Resterande fem listor som uppvisar en Januarieffekt fram till år 1999 är BEL20, 

OMXC20, OMXH, NSE20 och samt BARd. Januari månads avkastning för dessa listor 

(bortsett från BARd) som uppvisar en signifikant Januarieffekt är mellan två till sju 

procentenheter högre än de övriga månaderna. Utifrån den differentierade BAR-

regressionen kan det utläsas att värdet på barometerindikatorn tenderar att vara högre i 

januari än övriga månader. Ett signifikant samband återfinns dock endast för perioden 

fram till år 1999 (se bilaga 2).  

Index Tidsperiod N Konstant Januari R2 Prob > F 

OMX 
Sthlm PI 1980-2013 397 .0112022** 

(3.22) 
.0132705 

(1.22) 0.0035 0.2245 

BEL20 1990-2004 167 .0038807 
(0.93) 

.0072465 
(0.48) 0.0014 0.6283 

NIKKEI 1989-2004 204 -.0023456 
(-0.48) 

.0205347 
(1.23) 0.0076 0.2183 

WARSAW 1991-2004 152 .0272061* 
(2.08) 

.0435141 
(0.93) 0.0058 0.3518 

KOSPI 1990-2004 167 .0015109 
(0.18) 

.0513332 
(1.74) 0.0179 0.0844 

* Signifikant på 5%-nivån 
** Signifikant på 1%-nivån 
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Index Tidsperiod N Konstant Januari R2 Prob > F 

OMXC20 1990-2004 168 .0040478 
(0.91) 

.0305547* 
(1.99) 0.0233 0.0481* 

Israel TA 1987-2004 200 .0165913** 
(2.77) 

-.0012111 
(-0.06) 0.0000 0.9544 

FTSEmal 1987-2004 204 .0092861 
(1.27) 

.0078857 
(0.43) 0.0006 0.6658 

S&P500 1987-2004 204 .0071537* 
(2.22) 

.0160816 
(1.44) 0.0101 0.1521 

CAC40 1989-2004 197 .0061859 
(1.24) 

.0046488 
(0.32) 0.0004 0.7516 

DAX30 1987-2004 204 .0068053 
(1.40) 

.0052225 
(0.31) 0.0005 0.7560 

OMXH 1987-2004 203 .0112597 
(1.57) 

.0172398 
(0.73) 0.0026 0.4648 

ATX 1987-2004 204 .0054083 
(1.05) 

.0175458 
(0.98) 0.0047 0.3285 

SEMDEX 1989-2004 173 .0077081* 
(2.07) 

.0304781* 
(1.97) 0.0358 0.0500* 

NSE20 1990-2004 167 .0058213 
(1.02) 

.0532941* 
(1.24) 0.0337 0.0176* 

FTSE 1987-2004 204 .0051278 
(1.41) 

.0115485 
(0.92) 0.0041 0.3602 

ASX 1992-2004 139 .005057 
(1.60) 

.005314 
(0.54) 0.0015 0.5882 

Large Cap 2003-2013 122 .0051016  
(1.01 ) 

.0130015 
(1.04) 0.0058 0.2996 

Mid Cap 2003-2013 122 .0113036 * 
(1.92 ) 

.0011146 
(0.06) 0.0000 0.9512 

Small Cap 2003-2013 122 .0075602 
(1.22) 

.0402044* 
(2.15) 0.0411 .0339* 

DVIS 1994-2013 218 28.05774** 
(33.59) 

.0148929 
(0.04) 0.0000 0.9694 

 
CCI 1993-2013 241 5.069091** 

(4.17) 
-1.454805 

(-0.44) 

 
0.0010 

 
0.6581 

BARd 1996-2013 199 -.0104972 
(-0.05) 

.3104973 
(0.46) 0.0011 0.6454 

* Signifikant på 5%-nivån 
** Signifikant på 1%-nivån 

Tabell 8. Regressioner 

5.3.3.1 Regressioner med 12 dummyvariabler 

För att ha möjlighet att uttala oss om hypotes sex och sju a) krävdes att vi 

sammanställde en regression där varje månads handelsvolym tydligt gick att identifiera. 

Utifrån regressionerna i bilaga 3 kan den genomsnittliga handelsvolymen månad för 

månad identifieras för de två olika volymindexen. Utifrån regressionerna går det att 

utläsa att den månad där handelsvolymen varit högst för båda de konstruerade 
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volymindex varit november. Lägst handelsvolym återfinns i januari, vilket är 

gemensamt för båda indexen. Efter att även ha utfört regressioner av den genomsnittliga 

dagsvisa handelsvolymen månad för månad kan vi konstatera att resultatet går i linje 

med det månadsvisa resultatet. Således påverkas inte resultatet av det olika antalet 

handelsdagar i de olika månaderna. 
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Kapitel 6. Analys 

I det sjätte kapitlet analyseras de empiriska resultaten utifrån den 

teori som tidigare presenterats i den teoretiska referensramen. I 

kapitlet analyseras hypoteserna var och en för sig och eventuella 

samband diskuteras. Kapitlet avslutas med en översikt över hur 

våra hypoteser stämt överens med studiens resultat samt en 

avslutande diskussion. 

6.1  H1: Avkastningen på OMX Stockholm är högre i januari än 

övriga månader 

I första hypotesen där studie av indexet OMX Stockholm gjorts under de två 

tidsperioderna 1980-2013 och 1980-1999, framgick det i regressionerna att den 

genomsnittliga avkastningen i januari månad var 1,3 procent (se tabell 8) respektive 3,3 

procent (se bilaga 2) högre än för de övriga månaderna. Dock visade det sig att endast 

regressionen hänförlig till den kortare tidsperioden var statistiskt signifikant på fem- 

procentsnivån. Resultatet går i linje med tidigare forskning som visat på att januari 

månads avkastning under tidsperioder varit signifikant högre än övriga månader 

(Gultekin & Gultekin, 1983; Rozeff & Kinney, 1976; Selvarani & Jenefa, 2009; 

Wachtel, 1942).  

I den teorietiska referensramen framfördes att enligt den effektiva marknadshypotesen 

bör anomalier såsom Januarieffekten efter dess upptäckt med tiden försvinna, då 

investerare anpassar sitt agerande därefter på aktiemarknaden. Trots att Januarieffekten 

upptäcktes för första gången på den amerikanska marknaden för över 70 år sedan kan vi 

utifrån vår studie på svenska aktiemarknaden konstatera att effekten var ett faktum långt 

in på 1990-talet. Detta strider mot den effektiva marknadshypotesen och dess 

antaganden om anomaliers förekomst över tid. Då vi utifrån vår studie kan visa på en 

trend i avkastningsmönstret för januari månad mellan 1980-1999 kan även antagandet 

om Famas (1970) teorier om random walk om inte förkastas, så ifrågasättas. Under 

denna mätperiod är januari månads avkastning signifikant högre än övriga månaders, 

vilket visar på att avkastningsmönstret inte är av slumpmässig karaktär.  
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Vår studie går i linje med Fink et al. (2008) som hävdar att förekomsten av anomalin är 

beroende av vilken tidsperiod som studeras. Tidigare forskning har också visat på att 

möjligheten att identifiera en Januarieffekt har berott på hur det studerade indexet är 

sammansatt, det vill säga om det är ett pris- eller lika viktat index (Lakonishok & 

Schmidt’s 1988; Rozeff & Kinney, 1976). Studier har visat att de index där aktierna har 

samma vikt tenderar uppvisa en Januarieffekt i högre grad än index vars fördelning är 

baserat på företagens värde. Trots att vi använt oss av ett pris- eller värdeviktat index 

där de bolag med högst aktievärde även fått störst del i indexet, har alltså en signifikant 

Januarieffekt kunnat identifieras. Således har de bolag med högst värde påverkat 

indexets utveckling i högre grad än bolag med mindre värde. Om de högt värderade 

bolagen inte uppvisar någon Januarieffekt får detta därmed stor påverkan på hela 

indexet. Det går därmed inte att utesluta ett en större effekt möjligen hade kunnat 

identifieras om vi istället valt ett lika viktat index över Stockholmsbörsen. 

Då vi i denna hypotes inte studerar vad som styr investerare och de tänkbara orsakerna 

bakom den abnorma avkastningen i januari månad, kan vi i detta skede inte heller uttala 

oss om uppgången orsakas av rationella eller irrationella beteenden bland marknadens 

aktörer. Utifrån denna hypotes kan vi endast uttala oss om att Januarieffekten 

förekommit på den svenska aktiemarknaden.  

Utifrån tabell 13 och 14 i den deskriptiva analysen kan slutsatsen dras att historiskt har 

investerare som investerat i ett marknadsprisviktat aktieindex på Stockholmsbörsen 

kunnat generera maximal avkastning genom att köpa aktier i början av oktober, sälja 

dessa i slutet av juli månad, för att sedan köpa tillbaka dessa i början av oktober. Vi kan 

baserat på historien konstatera att en investeringsstrategi i likhet med denna hade kunnat 

generera högre avkastning än en mer passiv strategi där investeraren håller sina aktier 

under året. Denna variation i avkastningsmönstret, tillsammans med den historiskt sett 

höga avkastningen i januari på Stockholmsbörsen går därmed inte i linje med Kendall 

och Bradfords (1953) slutsatser kring random walk på aktiemarknaden. Det är dock 

viktigt att poängtera att Kendall och Bradfords (1953) studie är baserad på 

prisutvecklingen på börsen snarare än den månadsvisa avkastningen.  

Då vi identifierat en signifikant Januarieffekt under en 19 års period kan vi konstatera 

att avkastningsmönstret inte varit slumpmässigt samtidigt som vi i våra resultat funnit 

trender i den månadsvisa avkastningen. Dessa trender borde inte förekomma under 
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längre tidsperioder om marknaden följer en random walk och är fullständigt effektiv. 

Men i likhet med Fromlet (2001) och Lo och MacKinlay (1999) kan utifrån vår studie 

på den svenska aktiemarknaden vissa trender utläsas. 

Slutligen kan vi konstatera att anomalin har förekommit under längre tidsperioder på 

den svenska aktiemarknaden och vi kan därmed acceptera vår första hypotes som 

syftade till att undersöka förekomsten av Januarieffekten. 

6.2  H2: Kapitalskatt är positivt relaterat till Januarieffekten  

Ur tabell 8 samt i bilaga 2.1 går det att utläsa att fyra av de totalt elva studerade 

länderna i denna hypotes uppvisar en signifikant Januarieffekt för någon av de två 

studerade tidsperioderna, det vill säga fram till år 2004 och fram till år 1999. Dock 

uppvisar endast ett av de studerade länderna en signifikant Januarieffekt perioden fram 

till år 2004.  

I perioden fram till år 2004 uppvisar ett av sex länder med kapitalvinstskatt en 

signifikant högre avkastning i januari månad än de övriga elva månaderna. Bland 

länderna utan kapitalvinstskatt uppvisar inget av länderna en signifikant högre 

avkastning i januari. I perioden fram till år 1999 uppvisar tre av de sex studerade 

länderna med kapitalvinstskatt en signifikant Januarieffekt, medan endast ett av de fem 

studerade länderna utan kapitalvinstskatt uppvisade en signifikant effekt (se bilaga 2.1).   

I likhet med tidigare forskning (Agrawal & Tandon, 1994; Gultekin & Gultekin, 1983) 

studerar vi länder med spridda skattesystem. Resultatet av denna hypotes är av intresse 

då skattehypotesen är den vanligaste förekommande förklaringsvariabeln bakom 

Januarieffekten inom den akademiska diskursen. Trots att vi studerat ett något mindre 

urval av länder erhöll vi ett resultat i linje med tidigare forskning av Gultekin och 

Gultekin (1983) och Agrawal och Tandon (1994). I vårt urval uppvisade fler av 

länderna med kapitalvinstbeskattning en Januarieffekt relaterat till länderna utan skatt. 

Detta resultat kan i sig ge en indikation på att investerare av skatteskäl säljer aktier i 

december månad för att sedan köpa tillbaka i januari, vilket ligger till grund för 

Januarieffekten. Att skatteeffekten skulle vara en förklaring till den abnorma uppgången 

i januari månad förespråkades av Schultz (1985), efter hans studie av den amerikanska 

marknaden före och efter införandet av beskattning på kapitalvinster.  
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Då vi valt att studera länder med och utan kapitalvinstskatt skulle ett fullständig 

accepterande av hypotesen vara möjlig om vi kunde se en klar skillnad mellan länder 

med och utan kapitalvinstskatt. För att undersöka om det föreligger en signifikant 

skillnad mellan den grupp länder som har respektive inte har kapitalvinstskatt utfördes 

två t-test, ett för vardera period (se tabell 5). De utförda t-testen visade på att ingen 

signifikant skillnad i avkastning i januari återfanns mellan länderna som har respektive 

inte har kapitalvinstskatt. 

Således kan vi i likhet med Agrawal och Tandon (1994), Gultekin och Gultekin (1983) 

och Jones et al. (1991) inte statistiskt säkerställa att Januarieffekten är beroende av 

skattesystemet. Då vår studie funnit att länder med spridda skattesystem uppvisar 

signifikant högre avkastning i januari än övriga månader kan vi inte acceptera 

skattehypotesen. Detta trots att merparten av länderna som uppvisar en signifikant 

Januarieffekt än länder med kapitalvinstskatt. T-testen visar att januari månads 

avkastning är högre för länder med kapitalvinstskatt, men då värdena inte är statistiskt 

signifikanta kan vi inte utesluta att slumpen påverkat resultatet.  

Värt att poängtera är att klassiska ekonomiska modeller och teorier bygger på 

antagandet att samtliga marknader är starkt effektiva om inga transaktionskostnader och 

kapitalvinstskatter förekommer. Det faktum att skatter och transaktionskatter 

förekommer skapar frågeställningar kring antagandenas relevans och dess anknytning 

till praktiken.  

Våra resultat går i linje med trasnationella studier av Agrawal och Tandon (1994) och 

Gultekin och Gultekin (1983) som visat stöd både för och emot skattehypotesen, men 

där inget fullständigt accepterande av skattehypotesen kunnat göras då både länder med 

och utan kapitalvinstskatt uppvisar en Januarieffekt. Då effekten inte tillfullo kan 

förklaras av kapitalvinstbeskattning i vår studie, skiljer den därmed mot tidigare studier 

av Poterba och Weisbenner (2001) och Ritter (1988), vilka gav stöd för 

skattehypotesen. 



	   	   	  
	  

	  
96	  
	  

6.3  H3: Nyår vid andra tidpunkter än de 31 december är negativt 

relaterat till Januarieffekten 

Vid studie av ITH-hypotesen fann vi att perioden fram till 2004 och fram till 1999 

uppvisade ett av de studerade länderna med nyårsfirande den 31 december en 

signifikant Januarieffekt medan tre av länderna som inte firar uppvisade en signifikant 

effekt. För den första perioden fram till 2004 uppvisade inget av länderna med 

nyårsfirande den 31 december en Januarieffekt, medan två av länderna utan nyår den 31 

december uppvisade en effekt. För den kortare tidsperioden det vill säga fram till år 

1999 uppvisade ett land i vardera grupp en signifikant högre avkastning i januari månad 

relaterat till övriga månader. 

Hypotesen antog att länder med nyår den 31 december torde uppvisa en Januarieffekt 

medan länder utan nyårsfirande vid den angivna perioden inte torde uppvisa en effekt. 

Ett sådant samband kan utifrån vår studie inte identifieras. Efter att utfört två t-test (se 

tabell 6) mellan de två grupperna av länder fann vi dessutom att den genomsnittliga 

avkastningen i januari månad var högre i länder utan nyår den 31 december än länder 

med nyår den 31 december. Dock visade inget av t-testen på en signifikant skillnad 

mellan grupperna och vi kan därmed inte utesluta ett det är slumpen som påverkat 

resultatet.   

Gamble (1993) beskrev teorin kring ITH som ett svar på Januarieffekten i de fall då 

skattehypotesen brister. Då studier av ITH och dess koppling till Januarieffekten är 

begränsad i den vetenskapliga forskningen var resultatet av denna hypotes intressanta ur 

akademisk synpunkt. Efter att studerat ITH i praktiken kan konstateras att vårt resultat 

inte går i linje med Gambles (1993) resonemang. Vi finner därmed att datumet för 

nyårsfirande inte är kopplat till förekomsten av Januarieffekten. Därmed kan vi dra 

slutsatsen att Sveriges nyårsfirande den 31 december inte är den bakomliggande 

förklaringen till anomalin. 

Vidare finner vi det troligt att en tänkbar förklaring till att varken skatte- eller 

nyårshypotesen till fullo kunde accepteras är internationell konvergens på 

finansmarknaderna. Konvergens på finansmarknaderna kan ha bidragit till att 

aktiemarknaderna runt om i världen blivit mer och mer lika. Utvecklingen på en viss 
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börs kanske därför beror på utvecklingen på ledande marknader snarare än landets 

specifika egenskaper. 

6.4  H4: Bolagens storlek är negativt relaterat till Januarieffekten 

Vid studie av informationsflöde och dess påverkan på Januarieffekten används bolagens 

storlek som en approximation för informationsflödet. Ur tabell 8 går det att utläsa att 

endast ett av våra tre storleksbaserade index (Small Cap, Mid Cap och Large Cap) 

uppvisade en signifikant Januarieffekt under tidsperioden för mätningen. Indexet som 

uppvisade en effekt var Small Cap som på 95 procentig signifikansnivå uppvisade i 

genomsnitt 4,0 procentenheter högre avkastning i januari i relation till övriga månader. 

Mid Cap uppvisade 0,1 procentenheter högre avkastning i januari medan Large Cap 

uppvisade 1,3 procentenheter högre avkastning i januari, dock visade inget av de två 

sistnämnda indexen på ett signifikant resultat.  

Resultatet går i linje med tidigare forskning av Barry och Brown (1984) och Kim (2006) 

som menat på att mindre bolag där informationsflödet är begränsat tenderat uppvisa en 

Januarieffekt i större utsträckning än större bolag. Detta till följd av att kraven på insyn i 

de mindre bolagen är färre. Samtidigt kan vi inte utesluta att mindre bolag på grund av 

den höga graden av informationsosäkerhet är mer riskfyllda, något som skulle påverka 

investerares krav på högre riskkompensation vid investering i dessa bolag. Detta skulle i 

sin tur ge stöd åt de finansiella teorierna, men då vi inte beaktat riskens inverkan på de 

olika indexen under olika månader kan vi inte uttala oss om detta. Samtidigt finner vi 

det föga troligt att risken skulle vara högre i januari månad relaterat till övriga månader 

och att detta skulle vara orsaken bakom det höga avkastningsmönstret i januari. 

Då vi i vår studie funnit en signifikant Januarieffekt för Small Cap som är uppbyggt av 

mindre bolag, men ingen effekt för de två listorna med större bolag, kan vi acceptera 

hypotes fyra. Vårt resultat går därmed i linje med tidigare forskning (Barry & Brown, 

1984; Cataldo & Savage, 2000; Fink et al., 2008; Kim 2006) där bolagens 

säsongsrelaterade informationsflöde har en påverkan på Januarieffekten. Utifrån denna 

hypotesprövning kan vi anta att mindre bolag vars informationsflöde är knapphändigt 

större delen av året tenderar gå upp mer i början av året när mer företagsspecifik 

information släpps av företagen. 



	   	   	  
	  

	  
98	  
	  

Då endast en approximation för informationsflödet använts i denna hypotes kan vi dock 

inte med säkerhet uttala oss om att det är just det säsongsrelaterade informationsflödet 

som ligger bakom Januarieffekten. Dock finner vi likt Fink et al. (2008) att en 

approximation av informationsflödet varit nödvändigt för möjligheten att studera 

informationsflödets inverkan på anomalin. 

6.5  H5: Det förekommer en ökning av handelsvolymen på 

Stockholmsbörsen under både juni och december månad 

Hypotesen rörande handelsvolymen i juni och december månad på Stockholmsbörsen 

fick inte stöd i de utförda regressionerna (se bilaga 3). För handelsvolym ett, bestående 

av tio av Stockholmsbörsens största bolag mellan åren 1987-2013 återfinns högst 

handelsvolym i november och februari månad. För handelsvolym två bestående av 22 

av de största bolagen mellan åren 2000-2013 återfinns högst handelsvolym för 

november och juni. För båda indexen är november den månad med överlägset störst 

handelsvolym. Efter att studerat den genomsnittliga dagsvisa handelsvolymen månad 

för månad kan likaledes ingen handelsvolymökning i både juni och december urskiljas. 

Resultatet går inte helt i linje med tidigare forskning som hävdar att handelsvolymen 

borde öka inför halv- och helårsrapporter, till följd av att institutionella placerare och 

portföljförvaltare väljer att göra förändringar i sin portfölj. Cheng och Singal (2001) och 

Haug och Hirschey (2006) hävdar att för att kunna fastslå förekomsten av Window 

dressing krävs studie av handelsvolymen både inför halv- och helårsrapporter. Efter att 

ha studerat handelsvolymen inför dessa rapportperioder kan vi fastslå att ingen tydlig 

ökning i volymen på den svenska aktiemarknaden råder, vilket därmed inte går i linje 

med tidigare studier av den amerikanska aktiemarknaden. Den frånvarnade ökningen i 

handelsvolym inför rapporterna på den svenska aktiemarknaden går heller inte i linje 

med Bhanas (1994) studie av Johannesburg Stock Exchange. Noterbart är dock att viss 

ökning sker i juni månad för det ena volymindexet (se bilaga 3), dock är 

handelsvolymen betydligt högre i november månad.  

Utifrån hypotesen kan vi dock identifiera en tydlig ökning av handelsvolymen i 

november månad. Vi kan därmed inte utesluta ett en förskjutning bakåt i tiden skett och 

institutionella placerare och portföljförvaltare väljer att se om sina placeringar redan i 

november månad. 
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Utifrån våra resultat kan vi inte helt utesluta att Window dressing kan förekomma på 

den svenska aktiemarknaden trots att vår hypotes inte stöds. Detta då våra 

mätinstrument till skillnad av Lakonishok et al. (1991) inte har någon direkt insyn i 

institutionella placerares och portföljförvaltares aktieportföljer. Vissa mindre 

förändringar i deras portföljer kan därmed ske inför rapporterna utan att det ger tydliga 

avtryck på handelsvolymen. Dock finner vi att studie av handelsvolymen i börsens 

största bolag är ett centralt mått i samband med Window dressing då större placerare 

framförallt placerar i stora bolag. 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår studie av handelsvolymen inte acceptera 

hypotesen, då ingen tydlig ökning i handelsvolym sker inför hel- och halvårsrapporter. 

Ett accepterande av hypotesen kan heller inte göras efter att ha beaktat det varierande 

antalet handelsdagar mellan olika månader (se bilaga 3). Window dressing och dess 

inverkan på Januarieffekten på den svenska aktiemarknaden kan därmed ifrågasättas. 

Samtidigt finner vi det troligt att placerare väljer att se över sina portföljer redan i 

november månad. Detta då december kantas av en rad helgdagar, vilket vi anser kan 

påverka placerares vilja att se om sina portföljer redan i november. Samtidigt borde en 

sådan förflyttning istället generera en decembereffekt utifrån antagandet om Window 

dressings inverkan på Januarieffekten. Någon sådan decembereffekt görs dock inte 

tydlig i varken figur 12 eller 13, vilket ställer oss frågande till Window dressing och 

dess inverkan på börsens avkastning. 

Inom den vetenskapliga forskningen återfinns ingen tydlig definition på hur mycket 

högre volymen bör vara för att kunna kopplas till Window dressing. Då vi i denna 

hypotes endast undersöker om handelsvolymen är högre i de två studerade månaderna 

kan ingen effekt baserat på detta identifieras. 

6.6  H6: Flockbeteende är positivt relaterat till Januarieffekten. 

Utifrån bilaga 3 går det att utläsa att flockbeteende i form av ökning i handelsvolym i 

januari månad inte förekommer på den svenska aktiemarknaden under varken perioden 

1986-2013 eller 2000-2013. Resultatet går inte i linje med tidigare forskares (Hachicha, 

2010; Lakonishok et al. 1992; Wermers, 1995) studier på den amerikanska marknaden. 

Noterbart är dessutom att handelsvolymen på båda volymindexen visat på lägst 

genomsnittlig handelsvolym i januari månad. Detta strider därmed mot tidigare studier 
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på den amerikanska aktiemarknaden. Även efter att beaktat det varierande antalet 

handelsdagar noterades lägst handelsvolym i januari månad.  

Genom att använda tidigare forskares (Hachicha, 2010; Lakonishok et al. 1992; 

Wermers, 1995) approximation för flockbeteende kan vi genom denna hypotesprövning 

fastslå att aktörers agerande på den svenska aktiemarknaden strider mot hur de enligt 

Berns et al. (2005), Shiller (2000) och Shefrin (2002) antas bete sig när de agerar i en 

flock. Med antagandet att handelsvolymen mäter flockbeteendet bland investerare kan 

vi utifrån denna hypotesprövning påstå att det inte förekommer högre grad av 

flockbeteende i januari månad än övriga månader, snarare tvärtom.  

Huruvida de svenska investerarna är unika i den mening att de inte agerar i flock i 

januari månad, ställer vi oss frågande till. Det är inte orimligt att anta att flockbeteende 

främst förekommer bland mindre aktörer och enskilda investerare på aktiemarknaden. 

Så länge större investerare såsom portföljförvaltare och institutionella placerare inte 

ägnar sig åt någon form av flockbeteende kan därmed privata investerare agera i flock 

utan att det ger speciellt stort avtryck på den totala handelsvolymen.  

Likt tidigare forskare finner vi det svårt att tillämpa ett perfekt kvantitativt mått på 

flockbeteende. Vi kan genom vår hypotesprövning inte förkasta de starkt etablerade 

teorierna hänförliga till beteendevetenskap. Vad vi kan förkasta är att handelsvolymen 

är högre i januari månad på den svenska aktiemarknaden.  

Vi anser att teorierna kring flockbeteende är så pass etablerade inom den 

beteendemässiga forskningen att de är svåra att förbise. Då studier på individnivå (Bens 

et al., 2005; Lawrence et al., 2007) visat på att det mänskliga beteendet drivs av 

flockbeteende främst i situationer av hög osäkerhet (Scharfstein & Stein, 1990; Froot et 

al., 1989), är en tänkbar förklaring till den approximativa lägre graden flockbeteende i 

januari just graden av osäkerhet. Således finner vi det troligt att investerare är mindre 

osäkra i januari och därmed i mindre utsträckning lyssnar på andra. Detta skulle kunna 

vara en anledning till att vi erhöll lägre handelsvolym i januari månad relaterat till 

övriga av årets månader. 
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6.7  H7a: Investerarnas rädsla på Stockholmsbörsen är negativt 

relaterat till Januarieffekten 

Utifrån tabell 7 illustreras en stark signifikant negativ korrelation på -0,58 mellan den 

månadsvisa förändringen i DVIS mot den månadsvisa förändringen (avkastningen) på 

OMX Stockholm. Resultatet går i linje med tidigare studier av Whaley (2000) på den 

amerikanska aktiemarknaden och med det amerikanska volatilitetsindexet. Utifrån den 

negativa korrelationen kan vi i likhet med Baker och Wurgler (2007), Bandopadhyaya 

och Jones (2006) och Whaley (2000) konstatera att rädslan bland investerare på den 

svenska aktiemarknaden, likt investerare på den amerikanska marknaden korrelerar 

negativt med börsens utveckling. Således indikerar vår studie på att ökad rädsla bland 

aktiemarknadens aktörer sammanfaller med nedgång på aktiemarknaden.  

Om investerarnas rädsla på Stockholmsbörsen är negativt relaterat till Januarieffekten 

torde rädsleindexet DVIS uppvisa ett lägre värde i januari månad, baserat på de 

beteendevetenskapliga teorierna. Efter att ha utfört en regression på måttet fann vi dock 

inget sådant samband varken fram till 1999 eller fram till 2013 (se tabell 8 & Bilaga 2). 

Resultatet visar därmed på att ingen signifikant lägre rädsla på börsen återfinns i januari 

månad relaterat till övriga månader. Vårt resultat går därmed inte i linje med tidigare 

forskning av Ciccone (2011) som i sin studie lyfter fram att investerare i allmänhet är 

mindre osäkra i början av året. 

Vi har genom denna hypotesprövning visat att rädsleindexet DVIS inte kan ge en 

förklaring till Januarieffekten. Däremot kan vi konstatera att en negativ korrelationen 

mellan indexet och utvecklingen på den svenska aktiemarknaden återfinns överlag. Den 

identifierade negativa korrelationen mellan rädslan och utvecklingen på börsen räcker 

dock inte för att vi ska kunna acceptera denna hypotes.  

6.8  H7b: Hushållens inställning till den svenska ekonomin är positivt 

relaterat till Januarieffekten 

Utifrån tabell 7 kan en positiv signifikant korrelation utläsas mellan variablerna 

konsumentförtroendeindexet CCI och utvecklingen på Stockholmsbörsen. Då 

korrelationskoefficienten antar ett värde på +0.65 tillsammans med perfekt signifikans 

kan vi likt en rad tidigare forskare (Baker & Wurgler, 2007; Ciccone, 2011; Lemmon & 
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Portniaguina, 2006; Shiu-Sheng, 2011; Qui & Welch, 2006) påvisa att det förekommer 

samvariation mellan de två variablerna. Resultatet visar på ett linjärt samband mellan 

det svenska konsumentförtroendet och utvecklingen på Stockholmsbörsen. Resultatet 

går därmed i linje med tidigare studier på den europeiska (Jansen & Nahuis, 2003) och 

den amerikanska marknaden (Ciccone, 2011; Lemmon & Portniaguina, 2006; Qui & 

Welch, 2006). Utifrån studien kan vi därmed konstatera likt Qui och Welch (2006) att 

även om konsumentförtroendeindex inte endast mäter just investerares syn på framtiden 

kan användbarheten av måttet styrkas genom denna studie. Trots vissa svårigheter att 

mäta investerares sentiment (Baker & Wurgler, 2007; Uygur & Taş, 2012) tyder 

samvariationen i vår studie på att måttet ändå tycks vara en bra approximation på 

investerares sentiment. 

En tänkbar förklaring till den positiva samvariationen mellan 

konsumentförtroendeindexet och utvecklingen på börsen anser vi kan vara att viljan till 

konsumtion och investeringar starkt påverkas av synen på den framtida ekonomin. 

Således tror vi att investerare och befolkningen i stort väljer att både konsumera och 

investera mer på börsen i tider av positiv framtidstro. 

Den psykologiska och beteendevetenskapliga forskningen har visat på högre grad av 

optimism i januari månad till följd av inträdet av det nya året. Fenomenet False hope 

syndrome är inom beteendevetenskapen och Behavioral Finance en ofta beskriven 

förklaring till mer positivism i januari månad (Polivy & Herman, 1999; Polivy & 

Herman 2002) och Januarieffekten (Ciccone, 2011).   Efter att ha undersökt om synen 

på framtiden bland den allmänna befolkningen är mer positiv i januari månad än övriga 

månader fann vi däremot att svenska konsumenter historiskt sätt inte är mer positiva i 

januari månad i jämförelse med övriga månader (se tabell 8 & bilaga 2). Detta resultat 

går därmed inte i linje med teorin om False hope syndrome, som enligt Ciccone (2011) 

beskrivits som en förklaring till uppgången på aktiemarknaden i januari. I vår studerade 

tidsperiod kan dessutom betydligt högre värde på konsumentförtroendeindexet urskiljas 

under sommarmånaderna (se bilaga 4). Denna upptäckt är intressant då den svenska 

befolkningen inte tenderar vara mer positiv i januari än övriga månader. Istället visar 

resultatet på ständigt stigande optimism bland den svenska befolkningen från våren 

fram till slutet av sommaren. Detta resultat baserat på CCI indikerar att svenska 

befolkningens syn på framtiden är mer beroende av årstiden än nystarten på året. 
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Sammanfattningsvis kan inget accepterande av hypotesen göras då den svenska 

befolkningen inte tenderar vara mer optimistiska i januari i relation till övriga månader, 

vilket tidigare forskning argumenterat för. Dock kan vi konstatera att det generellt 

föreligger påverkan mellan marknadspsykologin och utvecklingen på aktiemarknaden 

baserat på den signifikant positiva korrelationen mellan konsumentförtroendeindexet 

och Stockholmsbörsen. 

6.9  H7c: Hushållens och företagens inställning till den svenska 

ekonomin är positivt relaterat till Januarieffekten 

Utifrån tabell 7 kan liksom för CCI en signifikant positiv korrelation utläsas mellan 

variablerna Barometerindikatorn och utvecklingen på Stockholmsbörsen. Då 

korrelationskoefficienten har ett värde på +0.60 tillsammans med perfekt signifikans 

kan vi konstatera att även det bredare måttet på framtidstro samvarierar med börsen. 

Resultatet tyder på att när även företagens syn på framtiden inkluderas råder det ett 

linjärt samband mellan de två variablerna (se bilaga 4). 

Utifrån regressionen av den differentierade barometerindikatorn återfinns ett signifikant 

resultat för januari under tidsperioden fram till år 1999 (se bilaga 2). Då den 

differentierade regressionsmodellen visar på ett signifikant högre värde i januari än 

övriga månader kan detta bredare sentimentmått visa på att högre grad av positiv 

framtidstro återfinns i januari månad. Då datamaterialet transformerats kan vi dock inte 

uttala oss hur mycket mer positiv framtidstron är i januari relaterat till övriga månader, 

utan endast att värdet på det differentierade indexet är högre. 

Resultatet stödjer Ciccones (2011) resonemang kring False hope syndrome då båda 

perioderna uppvisar mer positiv inställning till den svenska ekonomin i januari månad 

relaterat till årets övriga elva månader. Till följd av resultatet finner vi det troligt att 

företagen har mer positiv framtidstro i januari månad än befolkningen överlag. Om 

prisuppgången på aktiemarknaden i januari kan hänföras till investerares mer positiva 

sentiment under denna månad styrker detta Elton et al. (2011) och Stiglitz (1990) 

resonemang kring att investerare drivs av självuppfyllande resonemang, vilket i sin tur 

leder till återkommande mönster på aktiemarknaden. 
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Sammanfattningsvis accepteras hypotes 7c baserat på diskussionen ovan. Dock visar 

den bristande samstämmigheten mellan de tre sentimentindikatorerna att det 

förekommer svårigheter vid mätning av sentimentet bland investerare och befolkningen 

överlag. Denna svårighet har tidigare uppmärksammats av en rad andra forskare (Baker 

& Wurgler, 2007; Uygur & Taş, 2012). 

 

6.10 Sammanfattning av hypotesprövning 

Hypoteser relaterade klassisk ekonomisk teori 
H1 Avkastningen på OMX Stockholm är högre i januari än övriga månader. Accepteras 

H2 Kapitalvinstskatt är positivt relaterat till Januarieffekten. Accepteras 
delvis 

H3 Nyår vid andra tidpunkter än den 31 december är negativt relaterat till 
Januarieffekten. 

Accepteras 
inte 

H4 Bolagens storlek är negativt relaterat till Januarieffekten. Accepteras 

H5 Det förekommer en ökning i handelsvolymen på OMX Stockholm under 
både juni och december månad. 

Accepteras 
inte 

 
Hypoteser relaterade till Behavioral Finance 
H6 Flockbeteende är positivt relaterat till Januarieffekten. Accepteras 

inte 
H7a Investerarnas rädsla på OMX Stockholm är negativt relaterat till 

Januarieffekten. 
Accepteras 
inte 

H7b Hushållens inställning till den svenska ekonomin är positivt relaterat till 
Januarieffekten. 

Accepteras 
inte 

H7c Hushållen och företagens inställning till ekonomin är positivt relaterat till 
Januarieffekten. 

Accepteras 

Figur 14. Sammanfattning av hypotesprövning 

6.11 Övergripande diskussion kring analys 

Det faktum att vi funnit att Januarieffekten har förekommit under perioder på den 

svenska aktiemarknaden anser vi riskerar påverka förtroendet för den svenska 

aktiehandeln. Detta grundar vi på forskning som visat att förekomsten av anomalier 

påverkar investerares syn på aktiemarknaden och dess effektivitet. Då förtroendet är en 

av de viktigaste förutsättningarna för en fungerande aktiemarknad är det som aktör på 

denna marknad viktigt att förstå vad som driver marknadens utveckling. Stora 

svängningar på aktiemarknaden riskerar skapa misstro till dess effektivitet. Denna 

misstro anser vi kan minska likviditeten och tillgången på riskkapital, då potentiella 

såväl som nuvarande investerare söker sig till andra marknader. Den potentiellt 
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minskade tillgången på riskkapital får då konsekvenser inte bara för bolag utan även för 

samhället i stort.  

Huruvida förekomsten av Januarieffekt på den svenska aktiemarknaden har bidragit till 

konsekvenser som dessa ställer vi dock oss frågande till, speciellt med insikten att cirka 

70 procent av den svenska befolkningen idag direkt eller indirekt äger aktier. Faktumet 

att Januarieffekten inte förekom under hela vår studerade tidsperiod kan vara en 

bidragande faktor till att förtroendet ändå upprätthålls för marknaden. Resultatet tyder 

på att anomalin görs tydlig under perioder, men under de senaste åren tycks effekten ha 

avtagit. Investerare kan ha kommit till insikt att anomalin förekommit tidigare år och 

därför använt anomalin som en handelsstrategi vilket lett till att effekten avtagit. Detta 

skulle i så fall tyda på att marknaden faktiskt är effektiv på lång sikt i den mån att 

anomalier försvinner med tiden. Vad som utgör lång sikt kan däremot ifrågasättas, men 

faktumet att vi i vår studie fann en Januarieffekt under en 19 års period går inte att 

förringa. 

Samtidigt kan vi inte utesluta att anomalin kommer tillbaka och avsaknaden av 

Januarieffekt på 2000-talet snarare kan ha berott på de IT-, finans-, och eurokriser som 

gett en betydligt mer oberäknelig aktiemarknad än tidigare.    

Då korrelation mellan våra sentimentvariabler och den svenska aktiemarknaden erhållits 

har vi visat att det råder samband mellan psykologiska faktorer och aktiemarknaden. 

Samvariationen var väntad i den mån att varje finansiell handling styrs av ett mänskligt 

beteende. Då beteendet kan vara långt ifrån rationellt samt att vi människor är flockdjur 

som påverkar och påverkas av varandra är anomalier på aktiemarknaden ett faktum. 

Utifrån studien anser vi det rimligt att anta att marknadens aktörer inte är fullt lika 

rationella och marknaden inte är fullt lika effektiv som den effektiva 

marknadshypotesen antyder. Det är omöjligt för investerare och människor överlag att 

inte påverkas av känslor, tumregler och fördomar, inte minst då finansmarknaden 

genomsyras av ofullständig information och ett ständigt högt tempo på aktiemarknaden.  

Vi tror att investerarsentimentet och sinnestämningen på aktiemarknaden har betydligt 

större inverkan på aktiemarknaden och utvecklingen på börsen, än vad som tidigare 

kunnat tydliggöras inom den klassiska ekonomiska teorin. Dessutom är det allmänt känt 

att förväntningar på framtida vinster styr kurserna i enskilda bolag. Vi finner det därmed 
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troligt att även förväntningar på den framtida ekonomin överlag kan få effekter på 

aktiers och börsens fundamentala värde. På lång sikt är det inte orimligt att anta att 

marknaden är effektiv i den mån att aktiepriserna inte avviker från de fundamentala 

värdena, vilket den effektiva marknadshypotesen förespråkar. Vi tror att investerare 

sällan agerar lika långsiktigt som den effektiva marknadshypotesen antar, vilket får som 

konsekvens att investerare ändå agerar på en marknad som inte är effektiv. Således 

spelar det mindre roll för den enskilda investeraren om marknaden är effektiv på en tio- 

eller 20 års period så länge investeraren investerar med en betydligt kortare tidshorisont. 

Med detta i åtanke innebär det att investerare bör ta hänsyn till de psykologiska och 

beteendemässiga faktorerna, då dessa i vår studie visat sig ha en påverkan på den 

svenska aktiemarknaden. 

Slutligen anser vi att det finns mycket kvar att göra inom forskningen rörande 

investerares sentiment på aktiemarknaden, men fördelarna som kommer av en förbättrad 

förståelse av investerares sentiment är av stor betydelse. Forskningen kring investerares 

sentiment står inför stora utmaningar gällande hur man mäter och karaktäriserar 

investerares känslor. Vidare är en förståelse kring vad som driver sentimentet på 

aktiemarknaden och hur sentimentet förändras över tid viktigt för vidare studier av 

sentiment.  

Vi tror även att bättre utvecklade ekonomiska modeller för aktieprissättning skulle få 

konsekvenser för såväl risken som avkastningskravet, något som i sin tur kan påverka 

fördelningen av investeringskapital. Om framtida forskning lyckas utöka de gällande 

ekonomiska modellerna och inkorporera investerares sentiment skulle modellerna bättre 

spegla den verklighet som ekonomin och finansvärlden befinner sig i.  
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Kapitel 7. Slutsatser och 

implikationer 

I detta avslutande kapitel redogörs de slutsatser som dragits 

utifrån studiens resultat och analys. Slutsatserna kopplas samman 

med studiens problemformulering, syfte och teoretiska 

referensram. Kapitlet avslutas med såväl teoretiska som praktiska 

implikationer och föreslag till fortsatt forskning på området. 

7.1 Slutsatser 

Vårt examensarbete syftade till att studera Januarieffektens förekomst och finna 

förklaringar till dess eventuella uppkomst. Valda teorier härstammar från klassisk 

ekonomisk teori och Behavioral Finance där teorierna förekommit som 

förklaringsvariabler till anomalin. Förekomsten av Januarieffekt återfanns i perioder, 

dock uppvisade teorierna svårigheter i att förklara anomalin. Detta då merparten av 

hypoteserna som byggde på teorierna inte uppvisade något signifikant samband med 

Januarieffekten. 

Resultaten fick stöd från delar av den klassiska ekonomiska teorin då skattehypotesen 

delvis accepterades vilket visar på att förekomsten av kapitalvinstskatt kan ha påverkan 

på förekomsten av Januarieffekten. Detta resultat tyder därmed på att Sverige som har 

kapitalvinstskatt tenderar uppvisa Januarieffekt till följd av denna skatt. Vidare 

återfanns ett negativt samband mellan bolagsstorlek och förekomsten av Januarieffekt, 

vilket grundades på att listan Small Cap, bestående av små noterade bolag, uppvisade en 

signifikant Januarieffekteffekt medan Large- och Mid Cap inte uppvisade någon effekt. 

Detta resultat gav stöd åt teorin om det säsongsmässiga informationsflödet, vilken antar 

att informationsasymmetrin minskar för små bolag i januari månad till följd av den 

årliga bokslutsrapporteringen kring bolag.  

Vår studie gav även stöd till delar av de beteendevetenskapliga teorierna. Detta då vi 

fann samvariation mellan aktiemarknadens utveckling och sentimentmåtten för 
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investerares rädsla och deras tro på framtiden. Dock kunde endast ett sentimentmått 

accepteras som en förklaringsvariabel till Januarieffekten.  

7.2 Implikationer 

Genom studiens resultat anser vi oss ha bidragit med såväl praktiska som teoretiska 

implikationer vilka kan fylla delar av den kunskapslucka som finns i forskningen kring 

Januarieffekten på den svenska aktiemarknaden. Till skillnad från tidigare studier har vi 

använt oss av en bredare teoretisk referensram då teorier från olika teoretiska skolor 

förenats i denna studie. Då tidigare studier nästan uteslutande studerat den amerikanska 

aktiemarknaden finner vi denna studiens inriktning på den svenska aktiemarknaden 

relevant. 

Resultaten stödjer inte tillfullo den tidigare forskningen, vilket kan ha sin förklaring i 

den svenska aktiemarknadens karaktäristika. Resultatet kan också bero på de 

approximationer och mätinstrument som studien bygger på. Vidare forskning krävs på 

området då våra resultat visar på svårigheten att mäta framförallt aktiemarknadens 

psykologi och dess inverkan på anomalin. Det bör även påpekas att de tillämpade 

teorierna på området är relativt outforskade på den svenska aktiemarknaden, vilket kan 

ha bidragit till vårt resultat. 

Då vissa av de förväntade sambanden uteblev finner vi inte teorierna inaktuella trots att 

våra resultat från och till hade svårt att uppvisa samband. Teorierna inom de båda 

vetenskapliga skolorna är starkt etablerade inom sina områden och kompletterar 

varandra i sin syn på aktiemarknaden. Vi anser därmed att bristen på samband snarare 

ger upphov till vidare studier och djupare frågeställningar. Så länge inga nya modeller 

som kan förklara anomaliers förekomst uppkommer reduceras möjligheten att 

motbevisa de redan starkt etablerade finansiella teorierna på området. Denna studies 

spridda förklaringsvariabler och dess varierande relation till Januarieffekten tror vi kan 

bidra till teoriutvecklingen. 

Sammantaget anser vi att våra resultat bidragit till kunskap om aktiemarknaden i 

allmänhet och Januarieffekten i synnerhet. Våra resultat kan därför användas för vidare 

studier på den svenska aktiemarknaden överlag och inte minst för vidare studier av 

Januarieffekten och andra anomalier. Dessutom finner vi studiens resultat användbara 
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för den stora mängden direkta och indirekta investerare på den svenska aktiemarknaden, 

då resultaten kan bidra till ökad kunskap om aktiemarknaden och Januarieffekten.  

7.3 Fortsatt forskning 

Studien har gett upphov till kunskaper och frågeställningar som kan bidra till framtida 

studier och forskning kring Januarieffekten. Då vi valt att studera förklaringsvariabler 

hänförliga till de två skilda teoretiska skolorna har vi fått insikter i båda skolornas 

betydelse för ämnet. Då studien visat att det krävs ytterligare forskning inom båda 

områdena kan vi utifrån våra lärdomar rekommendera att framtida forskning inriktar sig 

på ytterligare förklaringsvariabler bakom Januarieffekten. Inom den klassiska 

ekonomiska teorin anser vi kommande studier kan inkorporera CAPM (Capital Asset 

Pricing Model) och prissättningen av risk. CAPM är vida studerad inom den finansiella 

teorin överlag, men forskningen kring CAPM i samband med Januarieffekten är dock 

begränsad. En tänkbar studie av CAPM skulle således kunna grunda sig på 

prissättningen av risk i januari relaterat till övriga månader. Vi tror dock att CAPM och 

dess relation till Januarieffekten är en studie i sig då modellen bygger på djupt rotade 

teorier kring aktieprissättning som då bör studeras i samspel med anomalin. 

En andra variabel vi inte tagit hänsyn till i denna studie har sitt ursprung i Behavioral 

Finance-teorierna. Denna variabel är över- respektive underreaktioner på 

aktiemarknaden. En studie av detta fenomen och dess påverkan på aktiemarknaden i 

stort eller endast anomalier anser vi kan bidra till ytterligare kunskaper kring rationalitet 

eller bristen på rationalitet bland investerare. 

Vidare studier som väljer att inrikta sig på någon av våra förklaringsvariabler kan 

utveckla dessa genom att vid exempelvis studier av skattehypotesen studera ett större 

urval. Alternativt kan även studie göras av ett färre antal länder och förekomsten av 

Januarieffekt på dessa marknader innan och efter införandet av kapitalvinstkatt.  

Mer statistiskt orienterade studier möjliggör för vidare undersökning av sambandets 

riktning mellan svenska marknadens sentiment och svenska aktiemarknadens 

utveckling. Studier som dessa kan där med tillämpa Granger Causuality test för att få 

insikt i vilken variabel som påverkar vilken. Vi valde dock att bortse från detta test då 

det inom den vetenskapliga forskningen ifrågasatts bland annat på grund av dess 
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svårigheter att teoretiskt säkerställa resultatet. Framtida statistiskt orienterade studier 

som ämnar undersöka detta samband behöver ta ställning till kritiken kring 

kausalitetstest. Samtidigt finner vi relevansen i en sådan studie hög då den möjliggör för 

förståelse kring ämnet.  

Studier som dessa har möjlighet att bidra till den vetenskapliga forskningen kring 

Januarieffekten i Sverige och på internationella marknader och samtidigt minska den 

rådande kunskapsluckan kring fenomenet. 
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Bilaga 

1. Förekomsten av trend och normalfördelning 

1.1 Trend  
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1.2 Normalfördelning 
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2. Regressioner tidsperiod -1999 

Index Tidsperiod N Konstant Januari R2 Prob>F 
OMX 
Sthlm PI 1980-1999 227 

.0151861** 
(3.28) 

.0329417 ** 
(2.63) 

 0.0206 0.0090** 

BEL20 1990-1999 107 .0070168 
(1.39) 

 .044177 ** 
(2.69 ) 

0.0448 0.0084** 

NIKKEI 1989-1999 144 -.0022615 
(-0.39) 

.0288605 
(1.43) 

0.0141 0.1559 

WARSAW 1991-1999 92 .0403218  
(1.98) 

.0376818  
(0.51) 

0.0029 0.6112 

KOSPI 1990-1999 107 -.0040001 
(-0.39) 

.0695873 
(1.86) 

0.0319 0.0656 

OMXC20 1990-1999 108 .0039323 
(0.78) 

.0517578** 
(4.04 ) 

0.0742 0.0001** 

Israel TA 1987-1999 140 .0168074*  
(2.43) 

.0180483  
(0.47) 

0.0035 0.4874 

FTSEmal 1987-1999 144 .0115094  
(1.23) 

-.0077478 
(-0.33 ) 

0.0005 0.7967 

S&P500 1987-1999 144 .0103712** 
(2.85) 

.0225771 
(1.79) 

0.0220 0.0759 
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Index Tidsperiod N Konstant Januari R2 Prob>F 

CAC40 1989-1999 137 .0086099 
(1.50) 

.0079122 
(0.39 ) 

0.0011 0.6976 

DAX30 1987-1999 144 .0103741*  
(2.02) 

.0013854 
(0.08) 

0.0000 0.9380 

OMXH 1987-1999 143 .010614  
 (1.66)  

.0490817* 
(2.13) 

0.0311 0.0352* 

ATX 1987-1999 144 .0046199 
(0.67)   

.0296463 
(1.24)  

0.0108 0.2162 

SEMDEX 1989-1999 113 .0116091* 
(2.56) 

.0277388 
(1.66)  

0.0243 0.0994 

NSE20 1990-1999 107 .0101019  
(1.18) 

.0705835*  
(2.25) 

0.0462 0.0262* 

FTSE 1987-1999 144 .0078219 
(1.84) 

.0270081  
(1.91) 

0.0218 0.0774 

ASX 1992-1999 79 .0065517 
(1.40) 

.0037552 
(0.26) 

0.0006 0.7955 

DVIS 1994-1999 51 28.00872** 
(18.93) 

-2.428723  
(-1.13) 

0.0079 0.5350 

CCI 1993-1999 72 -3.469697 
(1.75) 

-5.130303 
(-0.79) 

0.0139 0.3247 

BARd 1996-1999 29 .2074074 
(0.60) 

3.492593 
(2.64) 

0.2055 0.0135* 

* Signifikant på 5%-nivån 
** Signifikant på 1%-nivån 

 

2.1 Länder med och utan kapitalvinstskattskatt 

Land Skatt 
Ja=1 

firar 
nyår 
ja=1 

Lista Period 1 Avk. Jan Period 2 Avk. Jan 

Australien 0 1 ASX 1992-2004 0,53% 1992-1999 0,38% 

Belgien 0 1 BEL20 1990-2004 0,72% 1990-1999 4,4%** 

Japan 0 1 NIKKEI 1987-2004 2% 1987-1999 2,9% 

Storbritannien 0 1 FTSE 1989-2004 1,1% 1989-1999 2,7% 

Österrike 0 1 ASX 1987-2004 1,80% 1987-1999 3% 

Danmark 1 1 OMXC20 1990-2004 3%** 1990-1999 5,2%** 

Finland 1 1 OMXH 1987-2004 1,73% 1987-1999 5,9%** 

Frankrike 1 1 CAC40 1989-2004 0,46% 1989-1999 0.8% 

Sverige 1 1 OMXS 1980-2004 2,06% 1980-1999 3.3%* 

Tyskland 1 1 DAX30 1987-2004 0,52% 1987-1999 0,14% 

USA 1 1 S&P500 1987-2004 1,60% 1987-1999 2,3% 
* Signifikant på 5%-nivån 
** Signifikant på 1%-nivån 
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2.2 Länder med och utan nyår den 31 december 

 

3. Regressioner utförda på Stockholmsbörsens handelsvolym 

Volym 1, 10 bolag period 1986-2013 
Månad Volym Signifikansnivå 
Januari  575721,6 0.000 

Februari 852967,5 0.000 

Mars 786739,8 0.000 

April 804726,8 0.000 

Maj 781983,9 0.000 

Juni 788142,9 0.000 

Juli 643940,5 0.000 

Augusti 651029,3 0.000 

September 697395,8 0.000 

Oktober 778522,3 0.000 

November 931010,6 0.000 

December 763229,6 0.000 

Obs: 325, R2 0.6450 
 

 

 

Land Skatt 
Ja=1 

firar 
nyår 
ja=1 

Lista Period 1 Avk. Jan Period 2 Avk. 
Jan 

Australien 0 1 ASX 1992-2004 0,53% 1992-1999 0,38% 

Belgien 0 1 BEL20 1990-2004 0,72% 1990-1999 4.4%** 

Japan 0 1 NIKKEI 1987-2004 2% 1987-1999 2.9% 

Storbritannien 0 1 FTSE 1989-2004 1,1% 1989-1999 2,7% 

Österrike 0 1 ASX 1987-2004 1,80% 1987-1999 3% 

Israel 0 0 Israel TA 1987-2004 -0,12% 1987-1999 1,8% 

Malaysia 0 0 FTSI 1987-2004 -0,8% 1987-1999 -0,08% 

Kenya 0 0 NSE20 1990-2004 5,3%** 1990-1999 7.1%* 

Mauritius 0 0 SEMDEX 1989-2004 3%* 1989-1999 2,8% 

Sydkorea 0 0 KOSPI 1990-2004 5,1% 1990-1999 7% 
* Signifikant på 5%-nivån 
** Signifikant på 1%-nivån 
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Volym 2, 22 bolag period 2000-2013 
Månad Volym Signifikansnivå 
Januari  1550403 0.000 

Februari 2301336 0.000 

Mars 2309630 0.000 

April 2320795 0.000 

Maj 2300652 0.000 

Juni 2398656 0.000 

Juli 1881407 0.000 

Augusti 1783205 0.000 

September 1869506 0.000 

Oktober 2144114 0.000 

November 2479909 0.000 

December 2017454 0.000 
Obs: 152, R2 0,9174 

 

3.1 Volym diagram, månadsvis 
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3.2 Regressioner volym dagsvis 

Volym 1 dagsvis, 10 bolag period 1986-2013 
Månad Volym Signifikansnivå 
Januari  28221,65 0.000 

Februari 41486,19 0.000 

Mars 36088,98 0.000 

April 41912,86 0.000 

Maj 37960,38 0.000 

Juni 39805,2 0.000 

Juli 29006,33 0.000 

Augusti 29592,24 0.000 

September 32286,84 0.000 

Oktober 35387,38 0.000 

November 43505,17 0.000 

December 38940,79 0.000 

Obs: 325, R2:0.6443 
 

Volym 2 dagsvis, 22 bolag period 2000-2013 
Månad Volym Signifikansnivå 
Januari  76000,13 0.000 

Februari 111715,4 0.000 

Mars 105946,3 0.000 

April 120874,8 0.000 

Maj 111682,1 0.000 

Juni 121144,3 0.000 

Juli 84748,04 0.000 

Augusti 81054,76 0.000 

September 86551,21 0.000 

Oktober 197459,74 0.000 

November 115883,6 0.000 

December 102931,3 0.000 
Obs: 152, R2 0,9168 
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4. Sentiment 

4.1 DVIS
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4.2 CCI 
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4.3 BAR 

 

 

5. Bolagslista 

Bolagsförteckning Volym 1 

ASSA ABLOY 'B'  HENNES & MAURITZ 'B'  SKF 'B'  

ATLAS COPCO 'A'  INVESTOR 'B'  TRELLEBORG 'B' 

ELECTROLUX 'B'  SEB 'A'   

ERICSSON 'B'  SKANSKA 'B'   
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Bolagsförteckning Volym 2 

ASSA ABLOY 'B'  INVESTOR 'B' SSAB 'A'  

ATLAS COPCO 'A'  MODERN TIMES GP.MTG 'B' - SWEDBANK 'A'  

AXFOOD  NORDEA BANK FDR  SWEDISH MATCH  

BOLIDEN  SANDVIK  TELE2 'B' 

ELECTROLUX 'B'  SCANIA 'B'  TELIASONERA  

ERICSSON 'B'  SEB 'A'  TRELLEBORG 'B'  

GETINGE  SKANSKA 'B'   

HENNES & MAURITZ 'B' SKF 'B'   
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