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Sammanfattning 
 
Titel: Semestereffekter på Stockholmsbörsen 
 
Kurs: NEK 691, Examensarbete C. 
 
Författare: Cecilia Graah-Hagelbäck, Magnus Kroon. 
 
Handledare: Birger Nilsson  
 
Nyckelord: Anomalier, Semestereffekt, Marknadseffektivitet och Behavioural Finance.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida det existerar en semestereffekt på den 
svenska aktiemarknaden mätt som lägre avkastning.   
 
Metod: Denna studie är baserad på en kvantitativ och deduktiv ansats. Genom att studera den 
svenska aktiemarknaden definierad som Affärsvärldens generalindex med perioden 1990-
2005 som testperiod och 1950-1989 som referensperiod. För att kontrollera vilken period 
som, på den svenska börsen, ger störst effekt har sommaren tolkats som ett kvartal 
innehållande dels juli, augusti och september som semesterperiod 1 och juni, juli och augusti 
som semesterperiod 2. För att säkerställa att en semestereffekt i form av lägre 
månadsavkastning existerar, eller inte gör det, har vi utfört medelvärdesanalys samt analys 
med t-test.   
 
Resultat: Av de två olika semesterperioderna vi testade visade det sig att det mellan åren 
1990-2005 (vår testperiod) fanns en statistiskt säkerställd skillnad mellan kvartalsmedelvärdet 
på årsbasis och kvartalsmedelvärdet för semesterperiod 1 (juli-augusti-september). För 
semesterperiod 2 fanns det skillnad mellan kvartalen, men ingen som vi kunde statistiskt 
säkerställa. Resultatet för referensperioden gav lägre resultat för höstkvartalet jämfört mot 
övriga kvartal medan semesterperioden inte påvisade någon lägre aktieavkastning. IT-
branschen ter sig ofta visa på en starkare effekt än övriga marknaden, både positiv och 
negativ.   
 
Slutsatser: Vi har i denna studie visat att det på den svenska aktiemarknaden tycks finnas en 
semestereffekt. Detta gäller för perioden 1990-2005. Via referensperioden har vi påvisat att 
denna semestereffekt har uppkommit under den senaste 20-års perioden. Anledningarna till 
denna utveckling är inte helt enkla att definiera men vi har dragit slutsatsen att förändringarna 
i aktieavkastningarna framförallt beror på ett alltjämt tilltagande intresse för aktiehandel och 
den påtagligt förbättrade infrastrukturen kring denna.  
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1.  Inledning 

 

I följande kapitel ges en allmän förklaring av ämnet för att ge en djupare inblick. Vidare 

ställs problemformuleringen upp och syftet beskrivs. Därefter skildras de tillvägagångssätt 

och den information som kommer bearbetas. Slutligen visas en disposition över uppsatsens 

upplägg av respektive kapitel.  

 

1.1  Bakgrund 

Att intresset för aktier som sparandeform har ökat markant under de senaste åren kan 

knappast ha undgått någon. Från att tidigare mer eller mindre varit begränsat till de 

välbeställda och inflytelserika är nu i princip alla svenskar småsparare via det nya 

premiepensionssystemet1. Detta medför att allt fler blir mer och mer intresserade inte bara av 

sina egna aktiva val utan även om de mekanismer som ligger bakom aktieprisutvecklingen. 

 

Det ökade intresset har också medfört ett enormt utbud av information om, och tips inför, val 

av aktier och fonder i mediasverige. Tv, radio, dags-, kvälls- och fackpress är nuförtiden 

fullkomligt översvämmade. Mot bakgrund av ”Internetbubblan” som sprack tidigt år 2000 

skulle man kunna tro att intresset från småspararna skulle minska, men statistiken talar sitt 

tydliga språk: intresset har aldrig varit större än just nu2. 

 

En annan metod än att följa kvällstidningarnas löp är att utifrån, till största delen kända, 

mönster på börsen, försöka nå överavkastning. Denna metod att identifiera dessa anomalier 

har alltid intresserat forskare världen över och ett stort antal teorier har både framförts och 

disputerats. Mest kända är förmodligen ”Januarieffekten”, som säger att aktiepriser är som 

högst i början av året och ”Veckodagseffekten”, vilken pekar på ett lägre aktiepris i början av 

veckan.  I många fall har dessa effekter även lett fram till stående investeringstips såsom: 

 

”Köp till färskpotatisen och sälj till kräftorna”3    

 

                                                 
1 http://www.ppm.nu 
2 http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen/se/index.aspx?lank=38 
3 Frennberg, Hansson (1995) s. 5 
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Befintliga teorier om effektiva marknader motsäger dock att vinster tack vare anomalier går 

att nå4. Ty om alla besatt samma information skulle arbitragevinster ej vara möjliga då 

förväntningen om att priset skulle sjunka redan var inräknat i priset. Undersökningar gjorda 

på området påvisar dock motsatsen, anomalier på aktiemarknaden är ett ständigt 

återkommande fenomen. Ett av dessa fenomen är den så kallade ”Semestereffekten” som inte 

tidigare fått särskilt ingående forskning på den svenska marknaden. En nyligen genomförd 

studie på den amerikanska respektive kinesiska aktiemarknaderna5 pekar dock mot att en 

sådan effekt inte bara är påvisbar utan även signifikant. Det intressanta med denna 

undersökning är just jämförelsen USA kontra Kina då fokus ligger på semestereffekt och inte 

enbart sommareffekt. Jämförelsen de två länderna emellan eliminerar risken att resultatet 

undermineras av en generell sommareffekt världen över då perioden som undersöks också 

skiljer mellan de två länderna. I USA är det de, någorlunda, klassiska semestermånaderna juli, 

augusti och september som undersöks och i Kina är det januari och februari som används som 

måttstock då det är under dessa månader som det kinesiska nyåret firas och det är under denna 

period den stora semesterperioden föreligger6.   

 

 

1.2  Problemformulering 

Många tidigare studier har genomförts i Sverige och andra länder där det undersöks huruvida 

det existerar säsongsvariationer i handeln med aktier, det vill säga om det förekommer 

anomalier. Tidigare forskare inom området har visat att denna effekt finns inom olika 

områden. Det kan vara allt från januarieffekter till veckodagseffekter och andra effekter som 

avviker från genomsnittet. Det har visat sig vara så att vissa specifika månader under året 

visar på en högre eller lägre avkastning än årsgenomsnittet. Vad beror denna 

uppgång/nedgång i aktieavkastning på? 

 

Den i USA genomförda studien skriven av Harrison Hong & Jialin Yu (2005) inriktade sig på 

huruvida det existerar en semestereffekt på den amerikanska och kinesiska aktiemarknaden. 

Man har valt ut specifika semestermånader i de båda länderna och jämfört med hjälp av olika 

                                                 
4 Fama (1970), s. 383 
5 Hong, Yu (2005) 
6 cnn.com (25:e januari, 2005) Under slutet av januari och en bit in i februari görs ungefär 2 miljarder resor i 
Kina. Världens största årliga migration. 
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modeller om handeln med aktierna minskar, om priset ändras och om omsättningen går ner 

under dessa månader.  

 

Vi ser det som intressant att undersöka vidare om en liknande semestereffekt kan påvisas i 

Sverige. Minskar avkastningen på stockholmsbörsens aktier under de månader som 

allmänheten samt investerarna går på semester? Finns det även skillnader i vilken grad 

avkastningen ändras under olika tidsperioder. Är avkastningen densamma nu, jämfört med 

exempelvis 60-talet? Vidare ser vi det som intressant att ta reda på såvida det finns skillnader 

mellan olika branscher. Har IT-branschen med sin höga riskfaktor och många spekulerande 

placerare en mer framträdande effekt jämte övriga branscher?  

 

 

1.3  Syfte  

Syftet med vår uppsats är att utveckla debatten inom säsongseffekter på den svenska 

aktiemarknaden och göra det med Harrison Hong och Jialin Yo’s tidigare studie som underlag 

för att se om en semestereffekt existerar i Sverige.  

 

1.4  Metod och avgränsningar 

Befintlig litteratur, teorier samt tidigare forskning inom området ligger till grund för 

uppsatsens utförande då omfattande studier gjorts inom liknande områden tidigare. Vi har valt 

att använda oss av Affärsvärldens Generalindex (AFGX) som är ett stort välanvänt index med 

lättillgänglig information. Genom vår handledare har vi fått tillgång till värden från just 

AFGX och vi har helt och hållet gått på de data som erhölls. Inga tillägg har gjorts, inget har 

tagits bort.   

 

Med tanke på uppsatsens storlek och omfång har vi valt att avgränsa oss inom vissa områden. 

Uppsatsen anpassas till svenska förhållanden och till det material som finns direkt tillgängligt, 

därav kommer endast delar av Hong & Yo’s studie användas som underlag. Vi har på grund 

av informationstillgång och bearbetning av data valt att använda värden hämtade från åren 

1990 till 2005 för vår studie. Detta leder till att vi får en analys baserad på observationer från 

nästan 16 år vilket borde ge tillräckligt med data för att kunna dra en relevant slutsats. 

Dessutom har vi även valt en historisk referensperiod för att se hur de eventuella avvikelserna 
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har förändrats över tiden. För denna testperiod valde vi åren från 1950 fram till 1990, där den 

senare perioden tar vid. Vi valde helt enkelt att kalla den historiska perioden för 

referensperioden. 

 

Vidare har vi delat in varje år i fyra kvartal. Kvartalen har vi valt att döpa till vinter, vår, 

sommar och höst. Månaderna som ingår i dessa kvartal har vi varierat på två sätt då vi inte 

säkert visste vad vi skulle använda som de svenska semestermånaderna. I semesterperiod 1 

ingår de månader som Hong & Yu använde som semestermånader i sin studie, det vill säga 

juli, augusti och september. Då vi funderade på om den svenska semesterperioden möjligen 

innefattar juni, valde vi semesterperiod 2 som; juni, juli och augusti.   

  

 

1.5  Disposition 

I kapitel 2 inleder vi med att ha en kortare beskrivning av ämnesval och hur vi valt att angripa 

frågeställningen. Vidare har vi enligt gängse teorier om uppsatsskrivning försökt att redogöra 

för hur och genom vilka metoder vi har valt att utföra studien. För att erbjuda liten inblick i 

bakomliggande teorier har vi i kapitel 3 återgett baserna för den effektiva marknadshypotesen, 

behavioural finance samt allmänt om olika säsongsanomalier. Kapitel 4 består av resultaten 

från vår statistiska undersökning och följs av analys och alternativa förslag till dessa i kapitel 

5. Som sammanfattning till uppsatsen har vi i kapitel 6 lagt fram våra slutsatser och förslag 

till framtida/vidare forskning inom området. 
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2.  Metod/Data 

 

I nedanstående kapitel kommer vi att redovisa vår metod samt de data vi har valt att 

bearbeta. Inledningsvis tas ämnesval och angreppssätt upp, vidare förklaras vårt generella 

förhållningssätt mot de olika problem som är behäftade med ämnet och arbetsmetoden. 

Avslutningsvis nämns hur vi har hanterat problem som källkritik och felkällor. 

 

 

2.1  Val av ämne och angreppssätt 

För att få en vidare bild och en bredare kunskapsbas att stå på har vi även valt att mer 

ingående studera de tidigare studier som gjorts på de olika anomalierna i Sverige. Väldigt 

snabbt kom vi fram till at det på just ”Semestereffekten” inte skrivits nämnvärt mycket.  

 

Genom vår handledare kom vi i kontakt med det ovan nämnda arbetet Gone Fishin´: 

Seasonality in Speculative Trading and Asset Prices, skriven av Harrison Hong, Princeton 

University och Jialin Yu, Columbia University. Studien undersöker om den så kallade 

”Semestereffekten” går att påvisa på den amerikanska och kinesiska aktiemarknaden. Det är 

alltså detta arbete som ligger till grund för vår studie av den svenska aktiemarknaden  

 

I studien har vi valt att använda oss av månadsdata från Affärsvärldens generalindex från år 

1950 fram till november 2005, ytterligare har vi använt dagsindex uppdelat på underbranscher 

för åren 1996 till november 2005. Via dessa data har vi sen försökt påvisa en semestereffekt 

både i termer av förklarande och i termer av följder. Grundbulten i detta förfarande är att 

statistiskt kunna säkerställa om det finns skillnader mellan de olika mätperioderna och 

perioduppdelningarna. En av många olika metoder för att mäta med vilken sannolikhet ett 

visst händelseförlopp skall inträffa är att göra ett så kallat t-test, där man först väljer på vilken 

signifikansnivå man vill lägga sig. Här är det mycket vanligt att man använder sig av 5%-

nivån, man fastställer alltså att det man söker efter med 95% sannolikhet kommer att inträffa. 

Felmarginalen är alltså 5% vilket vi anser är acceptabelt. För vår del innebär det följande: Vi 

vill inte enbart påvisa att en ”Semestereffekt” får påvisbara skillnader i aktiekurser i absoluta 

tal, vi vill även kunna säga att det är en statistiskt säkerställd skillnad7.  

                                                 
7 Körner, Wahlgren (2000), s. 199. 
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2.1.1  Kvantitativ eller kvalitativ 

Generellt sett kan man säga att det finns två typer av metoder för att behandla siffror och 

statistik. Dessa benämns kvalitativ och kvantitativ. Vilken man bör välja beror till största del 

på hur man valt att gå tillväga med insamlandet och behandlandet av det rådata man samlat in. 

Vill man gå på djupet och skapa sig en mer ingående bild av det man utreder är det vanligt att 

man väljer kvalitativ metod för att på så sätt få den närhet till det man hämtar information 

ifrån. Denna metod lämpar sig bäst till undersökningar vilka syftar till att förstå sociala 

processer eller hur enskilda individer förhåller sig gentemot en viss frågeställning eller 

hypotes. Syftet med en kvalitativ undersökning drar mer åt att skapa förståelse och inte 

förklarande. Den kvantitativa metoden å andra sidan är till sin utformning mer strukturerad 

och formell8. Här är det viktigt att de data som skall analyseras kan jämföras, mätas numeriskt 

och kvantitativt utvärderas. Kort sagt kvantifierbart och därigenom möjligt att förklara 

orsakerna till de uppnådda resultaten. Viktigt vid användning av kvantitativ metod är 

användandet av statistiska mätmetoder. Vi har i denna studie valt att använda den senare av de 

två metoderna för att kunna avgöra om, och i vilken utsträckning, semestereffekten kan sägas 

existera. 

 

 

2.1.2  Induktiv eller deduktiv 

Innan man inleder en studie såsom denna är det viktigt att man valt hur man skall angripa de 

mönster, de anomalier, som kan tänkas uppstå.  Antingen ser man studien som en 

upptäcktsfärd där man inte från början valt en hypotes som man senare försöker påvisa. 

Denna metod kallas induktiv9. Vi har istället valt att arbeta deduktivt, som i praktiken innebär 

att vi har valt att utgå från befintliga teorier om att det existerar en semestereffekt på den 

amerikanska och den kinesiska marknaden och kontrollerat om en sådan också är påvisbar på 

den svenska marknaden. Vi anser att denna metod på ett mer realistiskt sätt följer vår 

frågeställning och därmed leder till bättre, mer objektivt, resultat.  

 

                                                 
8 Holme, Solvang (1997), s. 14. 
9 Ibid, s. 51. 
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2.2  Data 

För att kunna genomföra denna studie behövde vi tillgång till en säker källa av data. Vi valde 

att använda oss av det välkända AFGX, dels för att Affärsvärlden är en tillräckligt säker källa 

samt att tidigare undersökningar inom ämnet också baserats på detta index. Värdena vi 

använde var månadsvisa index samt dagsindex för branschindelningar. 

 

2.2.1  AFGX 

Affärsvärldens generalindex, AFGX, är i och med starten 1937 Sveriges äldsta index. För att 

indexet skulle bli mer rättvisande har det i efterhand rekonstruerats med historiska aktiekurser 

till 1901, året då tidningen Affärsvärlden grundades10. 

 

Basvärdet, som är på 100, för Affärsvärldens generalindex flyttades i februari 2000 fram från 

1979-12-30 till 1995-12-29. Genom denna förändring justerades värdet på AFGX från 5094 

den siste januari 2001 till det nya värdet 292,5 den förste februari samma år. 

 

AFGX har även ett antal nya moderniserade index som baseras på nio branschindex med 31 

underbranscher. Även för dessa är basvärdet satt till 100 per den 1995-12-29. Alla dessa index 

som Affärsvärlden tillhandahåller beräknas av Ecovision och uppdateras, enligt uppgift, varje 

minut. 

 

Fördelen med AFGX är att det är brett och mäter Stockholmsbörsens genomsnittliga 

utveckling och lämpar sig därigenom särskilt som måttstock för svenska aktieportföljers 

kursutveckling. I och med att indexet är förmögenhetsviktat så står varje akties vikt i 

proportion till dess börsvärde. Just därför väljer en stor del av de svenska fondförvaltarna att 

jämföra med AFGX. Samtliga index beräknas med återlagda utdelningar. 

 

2.2.2  Bearbetning av data 

Rådatamaterialet har sammanställts, grupperats och kalkylerats månadsvis med hjälp av 

Microsoft Excel, därefter har vi valt att börja med att beräkna månadernas genomsnittliga 

avkastningar. Månadsavkastningarna har beräknats ifrån månadernas respektive index genom 

formeln: 

 

                                                 
10 http://bors.affarsvarlden.se/afgx/aboutafgx.aspx?settings=afv 
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rt = (Pt – Pt-1)/ Pt-1  där,  rt =  avkastning för månad t 

Pt =  aktiens index för månad t 

Pt =  aktiens index för månad t-1 

 

För att få mer lättöverskådliga siffror räknade vi om våra siffror till procent genom att utöka 

formeln till: 

 

rt = ((Pt – Pt-1)/ Pt-1)*100 där,  rt =  procentuell avkastning för månad t 

 Pt =  aktiens index för månad t 

 Pt =  aktiens index för månad t-1 

 

 

2.3 Statistiskt tillvägagångssätt 

Först efter att ha beräknat varje månads avkastning utifrån givet index fortsätter vi med en 

medelvärdesberäkning. Detta för att underlätta arbetet med vår statistiska undersökning. 

Tanken är att börja med att beräkna medelvärden för samtliga månader under vår valda 

period, det vill säga genomsnittsavkastningen för respektive månad. Utöver det gör vi sedan 

en beräkning av årsmedel för hela perioden för att lättare kunna jämföra våra utvalda månader 

mot årsmedelvärdet. Detta årsmedelvärde är medelvärdet av alla de12 månadsmedelvärden vi 

räknat fram. 

 

Vi avser att genomföra analyser med hjälp av t-test i vår studie för att på ett översiktligt sätt 

kunna visa de resultat vi erhåller. T-testet utför vi för att undersöka huruvida de olika 

månadsavkastningarna avviker från årsmedelvärdet. Ett p-värde räknas fram som sedan testas 

på en 95% konfidensnivå för att se om det signifikant går att säkerställa om avvikelser i 

aktieavkastning mellan de olika månaderna förekommer. Vi utför testet med en uppställd 

nollhypotes samt mothypotes, där nollhypotesen sedan väljs att accepteras eller förkastas 

beroende på om p-värdet hamnar under 5% eller ej. Liknande t-test utförs även för materialet 

indelat i kvartal för att se om sommarkvartalet (semesterkvartalet) avviker i avkastning 

jämfört med övriga kvartal.  
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2.4  Validitet, reliabilitet och källkritik 

När man skriver en uppsats, gör en studie eller genomför en kvantitativ undersökning är det 

av yttersta vikt att man hela tiden förhåller sig kritisk till de data man använder. Med 

anledning av detta är det för oss viktigt att ge en liten utläggning om just begreppen validitet, 

reliabilitet och källkritik. 

 

2.4.1  Validitet och reliabilitet 

Med validitet försöker man ange en uppsats relevans och giltighet. Giltigheten i sin tur ämnar 

klarlägga den generella överensstämmelsen mellan det teoretiska och det empiriska 

materialet. Relevansen berättar kort och gott hur relevant de empiriska begreppen och 

variablerna är för studiens problemformulering.11   För att uppnå hög validitet har vi försökt 

använda oss av så lång undersökt tidsperiod som möjligt och med så många enskilda värden 

som möjligt. Från januari 1990 till november 2005 är det alltså inte mindre än 192 enskilda 

månadsobservationer. Utöver det har vi även vår referensperiod med månadsdata från 1950 

fram till 1989 innehållande ytterligare 480 observationer. 

 

För att kunna avgöra hur pass bra en uppsats är med avseende på dess tillförlitlighet och 

noggrannhet i bearbetning av data använder man sig av begreppet reliabilitet12.  Vi har för att 

kunna hålla hög reliabilitet varit väldigt noggranna i all överföring, inmatning och uträknande 

av data. Vi har även valt att i de olika bilagorna visa de flesta resultaten för de olika 

uträkningsperioderna för att kunna erbjuda ökad insikt och förståelse för våra 

tillvägagångssätt. 

 

2.4.2  Källkritik 

Enligt Holme & Solvang kan källgranskning sägas vara uppdelad i fyra faser13, dessa är: 

Observation, ursprung, tolkning och användbarhet. 

 

För att få den bakgrundskunskap som behövs för att genomföra en studie av detta slag har vi 

observerat inte bara det underliggande arbetet av Hong och Yu, utan även tagit del av det 

enorma utbud av andra uppsatser skrivna av studenter inom vårt ämnesområde, detta för att 

                                                 
11 Andersen (1998), s. 85. 
12 Holme, Solvang (1997), s. 163. 
13 Ibid, s. 130 
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inte få den skeva bild av verkligheten som kan följa om man enkom tittar på hur ett 

författarpar har beskrivit olika fenomen. 

 

För att kontrollera en källas ursprung och därigenom dess reliabilitet tar man hänsyn till 

varifrån det kommer, vem som har skrivit den och när den är daterad. Som så många andra 

före oss har vi genom hela processen försökt att komma i kontakt med ursprungskällorna samt 

de senaste upplagorna av litteraturen. Vi hoppas genom detta förfarande minimera risken att 

få felaktig eller inaktuell information. Affärsvärldens egna siffror har vi valt att acceptera som 

sanna. 

 

Även tolkningen av källan är viktig så att man inte får en missvisande bild redan innan man 

har startat själva bearbetningen.  

 

Sist men inte minst är det viktigt att kunna avgöra hur användbar inkommen information och 

data är. Vi har här varit ganska restriktiva och enbart använt det material vi funnit försvarbart, 

med tanke på eventuella felkällor. 
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3. Teori 

 

I detta kapitel framställs redan befintliga teorier och modeller. Kortfattat beskrivs om bland 

annat effektiva marknader som är ett av de mest frekvent använda begreppen inom finansiell 

ekonomi. Slutligen behandlas även behavioural finance samt allmänt om olika anomalier som 

ligger till grund för vår studie. 

 

 

3.1  Effektiva marknader 

Aktörerna på den konkurrenskraftiga aktiemarknaden sägs handla på en effektiv marknad där 

full information råder och inga systematiska avvikelser förekommer. 

 

”A market in which prices always ”fully reflect” available information is called 

”efficient”.”14

 

På detta sätt beskrev Eugene F Fama den effektiva marknaden i början av 70-talet i artikeln, 

Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Emperical Work, som sen la grunden för 

vidare diskussioner inom ämnet. Hypotesen om effektiva marknader (EMH) har fått olika 

definitioner och beskrivningar av olika forskare under 1900-talets andra hälft. Gemensamt för 

dessa är dock att på den effektiva marknaden anpassas priserna hos olika värdepapper hela 

tiden till de nya jämviktspriserna.15 Litteraturen skiljer effektivitetsbegreppet mellan 

operationell effektivitet samt informationseffektivitet. Med operationell effektivitet menas att 

aktörernas aktivitet på marknaden inträffar utan fördröjning. Informationseffektiviteten 

handlar istället om hur snabbt och i vilken utsträckning som aktörerna tolkar den nya 

informationen.16  

 

Den effektiva marknadshypotesen kan mer specifikt förklaras genom en uppdelning i tre 

undergrupper med varierande tillgång av informationsmängd; svag marknadseffektivitet, 

mellanstark marknadseffektivitet och stark marknadseffektivitet. 

 
                                                 
14 Fama (1970), s. 383. 
15 Dimson, Mussavian (1998), s. 94. 
16 De Ridder (2003), s. 194. 
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3.1.1  Svag marknadseffektivitet 

I den svaga formen av effektivitet som är den allra enklaste formen av de tre så finns all 

historisk information tillgänglig om aktien eller tillgången. Detta medför att aktiepriset 

reflekterar all gammal information om aktien och gör det överflödigt med analyser för en 

framtida prognos av priset. På den effektiva marknaden kommer priset justeras till det nya 

jämviktspriset omedelbart, vilket gör att tänkbara vinster genast upphör. Hade inte priset 

justerats med en gång kunde vinster ha erhållits under den tid justeringsprocessen pågår, men 

på den effektiva marknaden stiger priset lika fort som efterfrågan och gömmer dessa vinster. 

 

En följd av effektiviteten i den svaga formen är att vi mister mönster i kursbildningen.  Med 

detta menas att kursbildningen är slumpmässig och följer en så kallad ”random walk”, vilket 

medför att all analys av historiska kurser inte tillför något. I den svaga formen om 

marknadseffektivitet kan man säga att allt redan är prissatt av marknaden, vilket kan liknas 

med att marknaden inte har något ”minne”.17 I praktiken menar den svaga formen av 

effektivitet att inga systematiska avvikningar finns i priser mellan olika veckodagar eller 

mellan årets olika månader.  

 

3.1.2  Mellanstark marknadseffektivitet 

Den mellanstarka formen av effektivitet innehåller som tidigare den historiska informationen 

men även allt offentligt publicerat material såsom årsredovisningar, konjunkturstatistik samt 

vinstprognoser och annan tillgänglig information. Även i denna form och med all tillgänglig 

information förändras aktiepriset genast till jämviktspriset samtidigt som ny kunskap släpps. 

Med andra ord gäller även här att marknadens aktörer inte kan påverka aktiekursriktningen.  

 

För att avgöra om mellanstark effektivitet gäller används ofta en event-studie som metod, 

vilket menas att en akties ”onormala” avkastning identifieras, detta beräknas som skillnaden 

mellan aktiens faktiska avkastning och dess förväntade avkastning. Ett beräkningssätt är att 

använda sig av CAPM-ansatsen18.  

     

ari,t = Ri,t – (Rf+ βi ( Rm – Rf ))  

 

                                                 
17 De Ridder (2003),s. 195. 
18 CAPM-ansatsen är ett välanvänt begrepp inom ämnet och utgår från ett antal antaganden för att behandla 
relationen mellan risk och avkastning. Se Haugen, Modern Investment Theory (2001), s. 201 för vidare info. 
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där, 

ari,t  = avvikelseavkastning per aktie i tidpunkten, t 

Ri,t  = faktiskt avkastning per aktie i tidpunkten, t 

Rf   = riskfri ränta 

βi  = portföljens betavärde 

(Rm – Rf)  = riskpremien 

 

Fördelen med att använda sig av en event-studie är att det görs möjligt att få olika resultat om 

ett företags beteenden.19 Studier som utforskats i denna form är bland annat företagsförvärv, 

VD-skiften, investeringar, återköp av egna aktier samt mycket annat. 

 

3.1.3  Stark marknadseffektivitet 

Den starka formen av effektivitet på marknaden innehåller som tidigare all historisk 

information samt allt offentligt publicerat material men även all förtrolig information inom 

företag är inkluderad. Med detta menas den information som besitts av så kallade insiders i 

företaget. Insideraffärer har visats sig vara mycket svåra att undersöka och är dessutom 

olagliga i Sverige.  

 

 

Är det så att marknadseffektivitet verkligen existerar? Aktieplacerarnas motto att handla när 

aktien står lågt och sälja när aktien står högt är baserat på att det finns aktier som är under- 

respektive övervärderade. Detta håller inte för en effektiv marknad då inga felvärderade aktier 

förekommer samt det råder full information. I och med att denna handel sker dagligen och 

aktörerna ökar sina vinster på grund av felvärderingar har allt fler forskare riktat sitt intresse 

mot att säsongsanomalier möjligen existerar.  

 

Vidare anser Fama att marknadseffektivitet fortfarande kan gälla då anomalier förekommer. 

Om anomalierna förekommer lika frekvent mellan grupperna underreaktion samt överreaktion 

på information kommer marknadseffektivitet alltjämt existera.20

 
 

                                                 
19 De Ridder (2003), s. 196. 
20 Fama (1998), s. 285. 
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3.2  Anomalier 

När det talas om effektiva marknader inom finansiering är anomali något ständigt 

återkommande. En anomali är något som strider mot våra förväntningar och som inte passar 

in i teorin, det vill säga något som avviker från det normala. 

 

Tester har utförts för att undersöka om marknadseffektiviteten verkligen håller. Det har visat 

sig på den svenska börsen att ett flertal olika avvikelser från de normala förväntningarna 

förekommer.21 Detta visar på en ineffektiv marknad med aktörer som handlar efter ett 

irrationellt beteende. Dessa avvikelser består vanligtvis av antingen säsongseffekter eller 

nyckeltalseffekter. De mest omtalade säsongseffekterna är januarieffekten/årsskiftesffekten, 

veckodagseffekten och månadseffekten men även semestereffekten nämns. Exempel på 

vanligt diskuterade nyckeltalseffekter är storlekseffekten, ex-dagseffekten samt P/E-

talseffekten. Under en lång tid har ett flertal forskare försökt förklara faktorerna som leder 

fram till dessa variationer, och för att ge en ökad förståelse av anomalier ges en beskrivning 

av de mest frekvent studerade. 

 

3.2.1  Januarieffekten 

Januarieffekten är den absolut vanligaste och mest omdebatterade säsongseffekten i Sverige, 

men har fastställts på olika marknader världen över. Månadsavkastningarna för januari har 

under lång tid tillbaka visat sig ge en signifikant högre avkastning än under årets övriga 

månader, från studier gjorda av bland annat Rozeff & Kinney (1976).  

 

Den högre avkastningen kan bero på ett flertal olika faktorer. Bland annat kan det vara så att 

placerare vill snygga till sin portfölj då den ska redovisas vid årsslutet och därav säljer sina 

aktier innan årsskiftet. Men som den främsta orsaken till nedgången vid årsslutet och den 

höga uppgången i januari är att investerarna vill sälja sina tillgångar för att sedan köpa 

tillbaka dem när det nya året börjar, på detta sätt kan de undgå reavinstskatten.22 Det medför 

att kursen först minskar i december i och med försäljningen av aktier för att öka i januari i och 

med återköpen.23 Denna effekt även benämnd årsskifteseffekten kan utnyttjas av placerare 

som kan köpa billigt i december och sälja dyrt i januari. 

 

                                                 
21 Claesson (1987), s. 18. 
22 Dahlquist, Sellin (1996), s. 11. 
23 Claesson (1987), s. 130. 
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3.2.2  Veckodagseffekten 

Veckodagseffekten är en annan typ av säsongsvariation och blev allmänt känd först då French 

(1980) visade resultaten från sina undersökningar gjorda angående veckodagarnas olika 

avkastning. Veckodagseffekten har även den blivit uppmärksammad på den svenska 

aktiemarknaden och visar att genomsnittsavkastningen varierar beroende på vilken veckodag 

det är. Avkastningen har visat sig vara avsevärt större i slutet av veckan jämfört med början. 

Med andra ord har man kunnat avläsa att fredagsavkastningarna är högre än 

måndagsavkastningarna. Dessutom uppvisar måndagen inte bara en lägre utan i de flesta fall 

en negativ avkastning till skillnad från övriga dagar.  Sambandet kan styrkas genom att ett 

flertal forskare gjort ytterligare studier inom ämnet och kommit fram till samma resultat 

angående veckodagarnas avkastningar.24  

 

Åsikterna till vilka orsakerna är till denna effekt går isär och olika forskare ger olika 

förklaringar. De flesta berör dock liknande faktorer som antal transaktionsdagar eller att 

företagen släpper negativa nyheter i samband med veckosluten. Andra menar att det har att 

göra med att måndagens avkastning baseras på tre dagar istället för en. 

 

3.2.3  Semestereffekten 

Denna säsongseffekt har påträffats och nämnts vid tidigare studier gjorda inom 

månadsanomalier i Sverige. Marknaden visar en minskning i avkastning under de månader 

som svenskarna går på semester, men inga utförligare undersökningar inom området har 

gjorts. Utöver det går det endast att läsa i tidningarna om en semestereffekt som uppvisas i 

rapporter från olika företag då de redovisar resultaten för tredje kvartalet. Denna 

semestereffekt visar att företagens resultat och siffror minskar efter det att semestrarna varit, 

det vill säga som en effekt som hänger kvar och visar sig först i början av hösten.  

 

Den senaste studien gjord inom ämnet är från USA och utförd av Harrison Hong och Jialin 

Yu som berörts i tidigare kapitel. I denna studie beskrivs en minskning i handelsaktivitet och 

aktiepriser då investerarna går på semester, när de är ”gone fishing”. Resultaten visar på en 

signifikant minskning i omsättning hos företagen under den använda semesterperioden i USA, 

dessutom går att avläsa att dot-com aktierna (internetföretag som ses som högspekulativa 

aktier) är lägre jämfört med andra aktier under samma period. Vidare utfördes en likvärdig 

                                                 
24 För utförligare beskrivning se Claesson (1987), s. 110. 
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studie på den kinesiska aktiemarknaden för att visa att effekten verkligen uppkom på grund av 

semestrar och inte var låsta till specifika kalendermånader, då den största semesterperioden 

för Kina befinner sig under årets två första månader (i samband med det kinesiska nyåret) och 

inte infaller under sommaren. Eftersom Kinas resultat var likvärdiga med de från USA kunde 

man dra slutsatsen om att en semestereffekt existerade. Ytterligare utfördes tester för att se om 

det förelåg skillnader i semestereffekt mellan företag med en högre omsättning jämfört med 

lågomsättningsföretag.25  

 

3.2.4  Storlekseffekten 

Denna effekt är en anomali som även kallas småföretagsffekten och visar att det finns 

signifikanta skillnader som är beroende av ett företags storlek. Det innebär att företag med 

låga börsvärden uppvisar en högre riskjusterad avkastning än företag med högre börsvärden. 

Med andra ord är det mer lönsamt att placera i ett mindre företag jämfört med ett större då det 

lilla företaget har högre risk och därmed också en högre avkastning.  

 

Det finns ett starkt samband mellan småföretagseffekten och januari. Med andra ord kan man 

nästan säga att småföretagareffekten är en anomali inom januarieffekten. Enligt Keim (1983) 

inträffar nästan 50% av småföretagseffekten i januari, varav 10% av denna redan under första 

börsdagen på året. 26

 

3.2.5 Ex-dagseffekten 

Ex-dagen är den dag då en aktie noteras på börsen utan rätten till en viss förmån. Denna 

förmån kan vara utdelningar samt gälla fond- och nyemissioner. Med andra ord behöver man 

äga aktien minst dagen innan ex-dagen för att få ta del av förmånerna som aktien innehar. 

Själva ex-dagseffekten innebär att avkastningen visar avvikande värden i perioden kring ex-

dagen. Ex-dagseffekten upptäcktes relativt nyligen, och de första undersökningarna kring 

denna effekt gjordes 1984. Flertalet av dessa studier påvisade då att avkastningen är avsevärt 

högre än normalt kring ex-dagen jämfört med andra dagar.   

 

Många forskare har försökt hitta orsaken bakom denna effekt men ej lyckats, en av 

anledningarna till det svåra klarläggandet är att ex-dagen alltid infaller olika dagar.  

 

                                                 
25 Hong, Yu (2005) 
26 Claesson (1987),s. 146. 
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3.2.6  P/E-talseffekten 

P/E-talet är ett av de mest frekventa begreppen på aktiemarknaden, såväl i Sverige som 

utomlands. P/E-talet (Price-Ernings ratio) står för aktiens pris dividerat med vinsten per aktie 

och används ofta vid aktievärdering.27 En av de största fördelarna med att använda P/E-talet 

är att det är en standardiserad modell, det vill säga att det går att beräkna ett företags 

lönsamhet utan en bestämd prisnivå. Dessutom går modellen att använda även då ett företag 

inte lämnar några utdelningar. Modellens begränsning är istället att den inte kan göra 

beräkningar för företag som uppvisar förlust. Med lite bakgrund om P/E-talet kan effekten 

kring denna beskrivas genom att ett företag med lågt P/E-tal generellt uppvisar en högre 

avkastning jämfört med företag med ett högt P/E-tal. Med andra ord visar denna effekt på ett 

starkt samband till hypotesen om överreaktion. Utöver det har effekten även en tydlig 

koppling till storlekseffekten som beskrivits i tidigare avsnitt (3.2.4). Forskarnas svar till 

varför överavkastningar förekommer på en marknad, som ska innehålla identisk information 

för placerarna, har fått många olika förklaringar. Det handlar om allt från att höga 

transaktionskostnader försvårar strategival till mätfel i CAPM. Andra förklaringar är att 

marknaden helt enkelt är ineffektiv och placerare med tillgänglig information kan dra nytta av 

kunskapen och erhålla överavkastningar.  

 

3.3  Behavioural Finance- aktiemarknadens psykologi 

Ett psykologiskt beteende börjar framträda på aktiemarknaden på grund av bristande 

marknadseffektivitet och placerarnas irrationella beteenden. En irrationell investerare 

optimerar ej sina val i alla beslutssituationer, det vill säga att de lider av kognitiv objektivitet 

och ej kan bearbeta tillgänglig information på ett rationellt sätt. Människors beteenden kan 

vara svåra att förutspå då alla individer är unika och bedömer marknadsläget på olika sätt 

utifrån våra olika erfarenheter, bakgrunder och värderingar. Beroende av tidigare beskrivna 

anomalier och aktörernas irrationella beteenden har allt fler forskare börjat studera teorier 

angående beteendepsykologi, främst nämnt som behavioural finance.  

 

Det finns stora skillnader i psykologiska mönster mellan säljare och köpare på 

aktiemarkanden. Köparen som enskild individ är mer rädd för att göra förlust jämfört med en 

säljare och är på så sätt mindre benägen att ta stora risker, därmed är det vanligare att en 

                                                 
27 De Ridder (2003),s. 138. 
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säljare handlar mer emotionellt än en köpare. Något som dock de allra flesta aktörer på 

aktiemarknaden har gemensamt är att få göra det ”stora klippet” och att få bli den stora 

vinnaren.  

 

I slutändan länkas de olika personligheterna, som från början hade skilda bakgrunder, 

värderingar och erfarenheter, samman till att börja bete sig alltmer likartat och mer 

förutsägbart.28 När dessa beteenden slås ihop framträder mer tydliga mönster för hur 

allmänheten beter sig i olika situationer som uppstår på aktiemarknaden. Ett av de vanligast 

förekommande mönstren inom behavioural finance är individernas flockbeteende. 

 

3.3.1  Aktiemarknadens flockbeteende  

”Alla placerare sprang som en flock åt samma håll när det stod klart att den förväntade 

räntesänkningen uteblev. Det lönsammaste hade varit att gå mot strömmen och strunta i vad 

alla experter sa.”29

 

Sedan långt tillbaka i tiden har människan haft en önskan att ingå i en flock eller grupp. I 

gruppen minskar den individuella risken och osäkerheten, det vill säga rädslan att göra fel 

avtar och man känner trygghet då man uppträder synonymt med andra. Människor i flock är 

lättare att observera än enskilda individer då de anpassar sig till omgivningen och agerar efter 

ett mer utstakat och förutsägbart mönster. Även då det borde vara bättre och mer rationellt att 

gå emot flockens beteende och agera självständigt, köpa när andra säljer och tvärtom, följer 

många ofta flockens beteende. 30 Tony Plummer har beskrivit att en individ lätt går från att 

vara en självständig rationellt tänkande individ till att vara en flockpsykologisk aktör. Andra 

orsaker till att enskilda individer söker sig till en grupp kan ha och göra med hur emotionell 

aktören känner sig av sitt enskilda handlande, om priset går åt rätt håll känner man 

tillfredställelse och välbehag medan man känner olust och obehag då kursen går åt fel håll.31

 

Argumenten för att ett utstakat flockbeteende finns på dagens aktiemarknad stärks av de 

senaste årens börsutveckling. De upp- respektive nedgångar som funnits på börsen under 

senare år har tenderat att fortsätta stiga eller minska på grund av den starka flockpsykologin. 

Dessutom finns ett fenomen kallat tankesmitta som kan förstärka flockbeteendet. Denna 
                                                 
28 Gyllenram (1998), s. 19. 
29 Ibid,  s. 17. 
30 Ibid., s.  99. 
31 Ibid., s. 104. 
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tankesmitta fungerar så att idéer överförs och förstärks desto mer de cirkulerar.  Som effekt på 

tankesmittorna uppstår ibland finansiella bubblor (börsbubblor). Vid starka och långvariga 

aktieuppgångar kan dessa bubblor även följas av en hastig nedgång som till och med kan 

utvecklas till en krasch. Exempel på tydliga börsbubblor som har påträffats i Sverige är bland 

annat ”It-bubblan” som inträffade 1999 och innebar att internetföretagens aktier ökade 

hysteriskt. Då samtliga placerare hakade på den uppgående trenden höll den i sig under lång 

tid innan den kraschade ordentligt. 

 

3.4  Statistiska teorier 

Det finns ett flertal olika statistiska modeller att använda för att se huruvida två värden skiljer 

sig från varandra. Den metod som vi kommer använda är en av de vanligaste, analys med t-

test och p-värde. 

 

3.4.1  T-test 

För att avgöra om olika värden skiljer sig ifrån varandra går ett t-test att använda för att 

säkerställa om denna skillnad är signifikant, det vill säga att man sätter upp en testfunktion. 

Man börjar med att välja konfidensnivå, vilken vanligen väljs till 95% om inte starka skäl 

finns till att välja en annan nivå.32 Därefter sätts nollhypotes samt en mothypotes upp. För 

dessa beräknas ett p-värde (sannolikhetsvärde) för att kunna avgöra om nollhypotesen 

accepteras eller förkastas.  

Exempel: 

H0 : μ = X 

H1 : μ < X 

 

p = Pr( Z<( X -μ)/(s /√n))  där, p = p-värde 

    Pr = sannolikhet 

    Z = tabellvärde 

    X = faktiskt medelvärde 

    μ = observerat medelvärde  

    s = standardavvikelse 

    n = antal     

                                                 
32 Körner, Wahlgren (2000), s. 200. 
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Om p-värdet är mindre än 5%, vid en 95% signifikansnivå, kommer vi få en enstjärning 

signifikans och nollhypotesen förkastas med fördel för mothypotesen som accepteras.33 Det 

vill säga att väntevärdet, μ, är signifikant större än medelvärdet,X. 

 

 

3.5 Uppsatsens nyhetsvärde 

Många tidigare studier har gjorts inom ämnet för säsongsvariationer. Främst har spekulerats 

kring området januarieffekten/årsskifteseffekten eller om veckodagseffekten. Några av dessa 

undersökningar har dragit slutsatsen att börsen haft onormala avkastningar under vissa 

månader som kan kopplas ihop med sommaren. Däremot har vi inte kunnat finna någon 

tidigare studie inom Sverige som gjorts för att se om just en semestereffekt existerar.   

                                                 
33 Körner, Wahlgren (2000), s.  201. 
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4. Resultat 

 

Detta fjärde kapitel inleds med en kort beskrivning av våra utförda statistiska analyser. 

Vidare presenteras sedan resultaten av undersökningarna i både siffror, ord samt diverse 

diagram för att förtydliga svaren.  

 

 

4.1  Resultatbearbetning –justering av uteliggare 

Innan vi började våra beräkningar bestämde vi oss för att justera datamaterialet för extrema 

värden som möjligen förekommer i materialets spridning. Dessa extremvärden, även kallade 

uteliggare, kan komma att snedvrida våra resultat och på ett felaktigt sätt ändra helhetsbilden. 

Uteliggarna kan beräknas genom att först fördela materialet efter avkastningarnas storlek för 

att sedan göra ett lådagram med uträkningar för första-, andra- (medianen) och tredje 

kvartilen. 34 Kvartilerna delar in materialet i fyra lika stora delar med den andra kvartilen som 

ligger mitt i materialet och utgör medianen. Våra resultat gav följande siffror35: 

 

1:a kvartilen -2,801 

2:a kvartilen (medianen)  1,019  

3:e kvartilen   4,712 

 

Vi definierar uteliggarna som värden liggande mer än 1,5 kvartilavstånd under första kvartilen 

eller lika långt över tredje kvartilen. Våra uteliggare ligger därför under värdet –14,065 eller 

över värdet 15,975. Några av de uteliggare vi fått fram väljer vi att behålla då de ligger 

mycket nära de värden som befinner sig innanför första- respektive tredje kvartilen. De tre 

uteliggare som vi beräknat som extremvärden har vi sedan justerat genom att byta ut dem mot 

interpolerade värden. Interpolerade värden fås genom att beräkna ett medelvärde av de två 

månader som omsluter månaden i fråga.  

 

                                                 
34 Körner, Wahlgren (2000), s. 103. 
35 Se bilaga 2. 
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4.2 Normalfördelning 

I de flesta analyser som genomförs är det viktigt att se hur datamaterialet är fördelat då 

fördelningen ofta är ett underliggande antagande i många statistiska modeller. 

Normalfördelningen är den vanligaste av fördelningar och den som används som antagande i 

våra tester.  
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 Diagram1. Visar fördelningskurva för månadsobservationer under åren 1990-2005 

 

 

Utifrån ovanstående diagram och diverse beräkningar av fördelningen på våra data kan vi dra 

slutsatsen att våra observationer är normalfördelade. Eftersom 95% av observationerna ligger 

inom kriterierna för normalfördelningen har vi bestämt oss för att följa våra bestämda 

statistiska teorier med antaganden om normalfördelning.36 Det kan även påpekas att våra data 

tydligt följer den klassiska ”klockformen”.  Vidare antar vi, efter en noggrann granskning och 

beräkning av referensperiodens data, att även denna period är normalfördelad.37

 

 

4.3 T-test med p-värdesanalys 
T-testet gör vi för att se om det är något månadsmedel eller något kvartalsmedel avviker från 

övriga månader eller kvartal. Vi använder oss av 95% signifikansnivå. 

 

 
 

                                                 
36 Körner, Wahlgren (2000), s. 111, samt se bilaga 2 för data. 
37 Se bilaga 5. 
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4.3.1  Testperioden 

 

T-test för månader 1990-2005: 

H0: μ = totalt månadsmedelvärde för perioden (0,870) 

H1: μ < totalt månadsmedelvärde för perioden (0,870) 

μi = medelvärde för månad i som vi jämför. 

 
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
 
Standardavvikelse 5,12 6,64 4,98 5,48 3,99 4,87 5,35 5,93 6,87 6,30 7,06 5,96 
Medelvärde 3,13 2,56 -0,75 1,66 1,80 0,06 0,86 -2,27 -2,82 2,12 3,07 0,93 
Z-värde  1,77 1,02 -1,30 0,58 0,93 -0,66 -0,01 -2,12 -2,15 0,79 1,24 0,04                            
P-värde  0,96 0,85 0,10 0,72 0,82 0,25 0,50 0,02 0,02 0,79 0,89 0,52 

 

 

Månadsmedel vs. årsmedel
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 Diagram1. Genomsnittlig månadsavkastning i förhållande till genomsnittlig årsavkastning för åren 1990-
2005  

 

Tolkning:  

Testet visar att de genomsnittliga avkastningarna för månader under vår period ej betraktas 

som likadana. Detta innebär att vi förkastar nollhypotesen och accepterar mothypotesen då p-

värdena för augusti samt september båda ligger under 5% nivån. Augusti visar ett p-värde på 

1.70% och september uppvisar ett värde på 1.58%, med andra ord är avkastningarna för dessa 

två månader signifikant lägre än övriga månader.38

 

 

                                                 
38 Se bilaga 2. 
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T-test för kvartal 1990-2005 med semesterperiod 1(juli, augusti, september): 
 

H0: μ = totalt kvartalsmedelvärde för perioden (2.630) 

H1: μ < totalt kvartalsmedelvärde för perioden (2.630) 

μi = medelvärde för kvartal i som vi jämför. 

 
 Vinter Vår Sommar Höst 
 
Standardavvikelse 10,22 9,38 14,73 12,89 
Kvartalsmedelvärde 4,94 3,53 -4,22 6,27 
Z-värde 0,90 0,38 -1,86 1,13 
P-värde 0,82 0,65 0,03 0,87  
 

 

Kvartalsmedel vs. årsmedel
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 Diagram 2.1 Genomsnittlig kvartalsavkastning för semesterperiod 1 i förhållande till genomsnittlig 
årsavkastning för åren 1990-2005.  

 

 

Tolkning: 

Testet visar att de genomsnittliga avkastningarna för kvartal under vår valda period ej kan 

betraktas som likadana. Som slutsats kommer vi då att förkasta nollhypotesen till fördel för 

mothypotesen som accepteras. P-värdet för sommarkvartalet ligger på 3% vilket gör att det är 

statistiskt säkerställt med en enstjärning signifikans att detta kvartal är lägre än övriga 

kvartal.39

 

 

                                                 
39 Se bilaga 3. 
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T-test för kvartal 1990-2005 för semesterperiod 2 (juni, juli, augusti): 
 

H0: μ =  totalt kvartalsmedelvärde för perioden (2.689) 

H1: μ <  totalt kvartalsmedelvärde för perioden (2.698) 

μi = medelvärde för kvartal i som vi jämför. 

 
 Vinter Vår Sommar Höst 
 
Standardavvikelse 12,62 6,33 11,79 10,55 
Kvartalsmedelvärde 7,46 2,72 -1,34 1,96 
Z-värde 1,46 0,01 -1,37 -0,27 
P-värde 0,93 0,50 0,09 0,39  
 

 

Kvartalsmedel vs. årsmedel
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 Diagram 2.2 Genomsnittlig kvartalsavkastning för semesterperiod 2 i förhållande till genomsnittlig 
årsavkastning för åren 1990-2005.  

 

 

Tolkning: 

Testet visar att det finns en skillnad mellan de olika kvartalens medelavkastning. Däremot 

finns ingen signifikant säkerställd skillnad på den 95% konfindensnivån. Vi kommer därför 

att acceptera nollhypotsen i detta test och vi kan se en skillnad från jämförelsen med 

semesterperiod 1, där nollhypotesen förkastades.40

 

 

 

                                                 
40 Se bilaga 4. 
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4.3.2  Referensperioden 

 

T-test för månader 1950-1989: 

H0: μ = totalt månadsmedelvärde för perioden (0,987) 

H1: μ < totalt månadsmedelvärde för perioden (0,987) 

μi = medelvärde för månad i som vi jämför. 
 
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
 
Standardavvikelse 5,06 4,76 3,45 4,12 3,98 3,23 3,29 3,39 3,22 5,48 5,03 3,21 
Medelvärde 3,87 1,31 1,03 1,01 0,95 0,54 2,80 -0,17 -0,60 -0,31 0,30 1,16 
Z-värde  3,56 0,43 0,09 0,03 -0,06 -0,87 3,49 -2,16 -3,11 -1,49 -0,86 0,35                            
P-värde  0,99 0,67 0,54 0,51 0,48 0,19 0,99 0,02 0,00 0,07 0,19 0,64 

 

 

Månadsmedelavkastning vs. årsmedelavkastning
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 Diagram 3. Genomsnittlig månadsavkastning jämfört med genomsnittlig årsavkastning för åren 1950-
1989.  

 
 

 

Tolkning: 

Diagrammet visar att avkastningen är som lägst under augusti, september och oktober. I 

testets variabler går att avläsa att avkastningen för augusti och september är signifikant lägre 

än årsgenomsnittet då de visar p-värden under 5%. Med andra ord kommer vi förkasta 

nollhypotesen med fördel för mothypotesen, vissa månader visar signifikanta skillnader i 

avkastning jämfört med årsmedelavkastningen.41

 

                                                 
41 Se bilaga 5. 
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T-test för kvartal 1950-1989 med semesterperiod 1 (juli, augusti, september): 
 

H0: μ = totalt kvartalsmedelvärde för perioden (2.930) 

H1: μ < totalt kvartalsmedelvärde för perioden (2.930) 

μi = medelvärde för kvartal i som vi jämför. 

 
 Vinter Vår Sommar Höst 
 
Standardavvikelse 8,31 6,78 6,45 9,62 
Kvartalsmedelvärde 6,02 2,50 2,04 1,16 
Z-värde 2,33 -0,40 -0,88 -1,16 
P-värde 0,99 0,34 0,19 0,12  
 

 

Kvartalsmedelavkastning vs. årsmedelavkastning

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Vinter Vår Sommar Höst

Kvartal

A
vk

as
tn

in
g 

i p
ro

ce
nt

Kvartalsmedelavkastning
Årsmedelavkastning

 Diagram 4.1. Genomsnittlig kvartalsavkastning i förhållande till genomsnittlig årsavkastning för 
semesterperiod 1 under åren 1950-1989. 

 

 

Tolkning: 

Testet visar att det finns skillnader mellan de olika kvartalens avkastningar. Däremot finns 

inte någon statistiskt säkerställd skillnad som säger att något kvartal har signignifikant lägre 

avkastning än den genomsnittliga årsavkastningen på en 95% konfidensnivå. Således kommer 

vi att acceptera nollhypotesen.42

 
 
 
 
 

                                                 
42 Se bilaga 6. 
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T-test för kvartal 1950-1989 för semesterperiod 2 (juni, juli, augusti): 
 

H0: μ = totalt kvartalsmedelvärde för perioden (2.924) 

H1: μ < totalt kvartalsmedelvärde för perioden (2.924) 

μi = medelvärde för kvartal i som vi jämför. 

 
 Vinter Vår Sommar Höst 
 
Standardavvikelse 8,25 7,15 6,78 9,09 
Kvartalsmedelvärde 6,13 2,99 3,17 -0,60 
Z-värde 2,43 0,06 0,23 -2,45 
P-värde 0,99 0,52 0,58 0,01  
 

 

Kvartalsmedelavkastning vs. årsmedelavkastning
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 Diagram 4.2. Genomsnittlig kvartalsavkastning i förhållande till genomsnittlig årsavkastning för 
semesterperiod 2 under åren 1950-1989 

 
 
 
 

Tolkning: 

Testet visar att de genomsnittliga avkastningarna för kvartal under vår valda period ej kan 

betraktas som lika. Följaktligen kommer vi då att förkasta nollhypotesen till fördel för 

mothypotesen som accepteras. P-värdet för vårt semesterkvartal har ingen skillnad mot 

årsmedelavkastningen men däremot ligger p-värdet för höstkvartalet på 1% vilket gör att det 

är statistiskt säkerställt med en tvåstjärnig signifikans att detta kvartal är lägre än övriga 

kvartal.43

 

 

                                                 
43 Se bilaga 7. 
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4.3.3  IT-branschen 
 
T-test för IT-branschen 1996-2005 för semesterperiod 1 (juli, augusti, september): 
 

H0: μ = totalt kvartalsmedelvärde för perioden (2.722) 

H1: μ < totalt kvartalsmedelvärde för perioden (2.722) 

μi = medelvärde för kvartal i som vi jämför. 

 
 Vinter Vår Sommar Höst 
 
Standardavvikelse 16,22 24,62 25,49 30,29 
Kvartalsmedelvärde 2,90 -2,94 -10,89 22,96 
Z-värde 0,57 -0,38 -1,35 2,27 
P-värde 0,72 0,35 0,09 0,99  
 

 

Jämförelse mellan AFGX och IT

 

 
 
 
 
Tolkning: 
I diagrammet ovan visas en jämförelse av IT-branschen och de totala avkastningarna från 

övriga branscher för att på ett mer överskådligt sätt visa skillnaderna mellan IT-branschen och 

marknadens övriga branscher. Testet visar att inget av IT-branschens kvartal understiger dess 

totala årsmedelvärde signifikant. Däremot kan vi avläsa att sommarkvartalet är det kvartal 

som har den lägsta avkastningen.44  

 

                                                 
44 Se bilaga 10 och 11. 
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5.  Analys 

 

Följande kapitel används till en jämförelse av våra framräknade resultat. Såväl kommer dels 

den totala semestereffekten att beröras, men även en djupare analys av de olika 

periodindelningarna kommer att utföras. Vidare ges en utförligare analys av andra faktorer 

som kan orsaka semestereffekten vilket görs med hjälp av tidigare forskning och teorier. 

 

 

5.1  Förändringar på aktiemarknaden  
 
Man kan säga att det uppkommit en mängd olika orsaker till att marknadseffektiviteten på 

börsen har förändrats under senare tid. Det har bland annat blivit avsevärt lättare för 

privatpersoner att själva bege sig ut på den globala värdepappersmarkanden och handla allt 

ifrån aktier till obligationer och optioner. Denna förändring har lett till att aktiehandeln 

betydligt ökat i omfattning. Tillväxten har skett dels genom en kraftig ökning på 

informationstillgång men även genom att själva handeln blivit mer lättillgänglig. För att 

beskriva det första är internet troligtvis en av de största förändringar som skett när det gäller 

tillgång på information. Nu kan nästan vem som helst få tillgång till den exakta information 

man är ute efter. Eftersom intresset och informationen ökat leder även det i sig till en 

ytterligare ökning genom en större kännedom om aktier hos allmänheten. Inledningsvis för att 

beskriva förändringarna i aktiehandelns tillgänglighet kan sägas att det krävs mindre kapital 

och mellanhänder för att genomföra en affär, bland annat genom nätmäklarna som runt 1990 

gjorde det möjligt för privatpersoner att handla direkt från hemmet. Andra viktiga årtal inom 

ämnet är SAX (Stockholm Automated Exchange) 1989 som innebar att man inte längre 

behövde ha en mäklare på golvet utan istället kunde handeln skötas från olika platser världen 

över, premiepensionssparandet som ändrades 1994, samt stockholmbörsens introduktion på 

internet 1995. 

 

I och med att investerarna och placerarna har känslor som genomsyrar deras beslut agerar de 

ej fullständigt rationellt och i enighet med hypotesen om effektiva marknader. Detta agerande 

förstärks sedan av det inte speciellt rationella flockbeteende som föreligger i människans 

natur. Just flockbeteendet förstärks ytterligare när man räknar in den allt större skara av 

privatpersoner som handlar på aktiemarknaden. Professionella investerare hade i större 
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utsträckning baserat sina val på grundliga analyser av den tillgängliga informationsmängden, 

medan den nya ”eran” av daytraders oftast inte alls har någon grund för sina val. Istället köps 

och säljs det som aldrig förr enbart med känslan som grund, detta innebär att aktiepriserna 

inte längre i samma utsträckning beror på företagets fundamentala värde utan det uppstår ett 

gap mellan fundamentalt och reellt värde som följd av dess så kallade Noise Traders.   Detta 

marknadspsykologiska beteende leder till att anomalier förekommer på aktiemarknaden. 

Anomalin om semestereffekten som vi påträffat analyseras mer ingående i nedanstående 

avsnitt. 

 

 

5.2 Analys av statistisk undersökning 

Först och främst kan vi klargöra att vi ser en tydlig effekt under båda de perioder vi har valt 

att testa som sommarkvartal.  Jämfört med de andra kvartalen har sommarkvartalet, både som 

semesterperiod 1 med juli, augusti och september och semesterperiod 2 med sommaren 

definierad som juni, juli och augusti ett kvartalsmedelvärde under perioden 1990-2005 som 

tydligt ligger under årsmedelvärdet. Dessa procentuella aktieavkastningar är inte bara lägre än 

årsmedelvärdet utan antar även negativa värden. Det är dock endast för semesterperiod 1 som 

medelavkastningen för kvartalet är signifikant mindre än kvartalsmedelavkastningen på 

årsbasis. Detta påvisar att det finns en effekt, i vår studie benämnd semestereffekten, som 

verkligen existerar. 

 

Som bevisats i kapitel fyra kan vi se att de semestermånader som Hong & Yu valde i sin 

studie, det vill säga semesterperiod 1 med juli, augusti och september, ger en mer markant 

avkastningsminskning i förhållande till semesterperiod 2. Anledningen till detta kan vara att 

en eventuell minskning på grund av mindre handel under semestrarna får en effekt som inte 

visar sig direkt utan uppkommer av någon typ av eventuell fördröjning. Det vill säga att 

marknaden inte direkt reagerar och visar en skillnad i index. Denna fördröjning kan vi dock 

inte utveckla vidare nu då vi inte vet vad de eventuella fördröjningarna kan bero på. En annan 

förklaring till att vi ser en påtagligare effekt under semesterperiod 1 kan vara att Sverige förr i 

tiden visat på en positiv effekt under den tidigare delen av sommaren (Julieffekten). Detta 

visas även om vi tittar på diagram 1, med de enstaka månaderna där juli är den enda av 

semestermånaderna som inte har en signifikant lägre avkastning än de övriga månaderna. 
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Följaktligen är semesterkvartalets avkastning så låg endast på grund av att augusti och 

septembers månadsavkastningar är avsevärt lägre än genomsnittet.  

 

Ytterligare en annan teori till varför semesterperioden förskjutits och varför vår 

semestereffekt är så pass mycket större under semesterperiod 1 (juli, augusti och september) 

är vi i Sverige alltmer anpassar oss till EU i allmänhet och Sydeuropa i synnerhet. Det är inte 

längre hållbart att svenska företag agerar helt statiskt och utan att ta hänsyn till det övriga 

Europa. På senare tid har det blivit allt viktigare att kunna agera dynamiskt och ”hänga med i 

svängarna” för att inte bli helt akterseglad. I och med internationaliseringen som skett har 

företagen blivit tvungna att arbeta under den tidiga sommaren och semestrarna har förskjutits 

till sensommaren i likhet med övriga Europa. Ytterligare en aspekt till semesterförskjutningen 

kan vara att vädret under senare år visat sig vara bättre och varmare under slutet av 

sommaren, det vill säga att på senare år har september månad haft bättre väder än juni. 

 

Sen 1990-talets avregleringar på, inte bara den svenska ekonomiska spelplanen i och med EU-

inträdet den första januari1995, utan även en alltmer internationaliserad ekonomi sen bland 

annat murens fall 1989 har de tidigare höga avkastningarna under juni och juli nu helt eller 

delvis försvunnit. I och med att semestern inte inträffar under samma veckor för de nationer 

som kan tänkas, tack vare den alltmer globaliserade aktiemarknaden, kan man tänka sig att 

hägrande arbitragevinster leder till att de tidigare signifikanta anomalierna på den svenska 

marknaden håller på att suddas ut. Man kan då anta att investerare, både professionella och 

lekmän befinner sig i en avyttringsspiral där det gäller att föregå de andra med att undvika den 

tidigare klassiska höstnedgången. Detta har i sin tur lett till att aktieprisnedgången pressats allt 

tidigare och startar nu helt enkelt i månadsskiftet juli/augusti. 

 

 

Förändringen vi har observerat i kvartalsmedelavkastningar från referensperioden mellan 

1950-1989 till testperioden mellan 1990-2005 kan tydligast beskrivas med att det har skett en 

svängning av anomalier på den svenska aktiemarknaden. Från att under referensperioden ha 

avkastningstoppar i början, mitten och slutet av året har det istället uppkommit en kraftig 

svacka under den period vi har valt att namnge som semesterperioden; sensommaren. Under 

vår referensperiod var denna företeelse, denna anomali, inte alls påvisbar. Tvärtom var 

sommarkvartalen, definierat som både semesterperiod 1 och semesterperiod 2 inte på något 

sätt lägre än de andra kvartalen under året. För semesterperiod 1 gäller istället att 
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sommarkvartalet har näst högst avkastning. Även i semesterperiod 2, alltså juni, juli och 

augusti, gäller att ingen semestereffekt kan urskiljas. Här ser man istället att det är kvartalet 

”höst” som uppvisar negativ avkastning. Denna är till och med signifikant skiljd från det 

beräknade medelvärdet för alla kvartal under perioden som helhet (1950-1989). Det man 

alltså kan utläsa av de två olika årsintervallen är att semestereffekt är något som uppkommit 

de senaste åren.  

 

Vidare när vi undersökt IT-området närmare har vi gjort en del intressanta iakttagelser. 

Jämfört med övriga branscher ses IT-branschen som förenad med högre risk och lockar 

därmed även fler spekulerare. Med detta som bakgrund ansåg vi att det kunde föreligga 

skillnader i aktieavkastning mellan denna och andra branscher. Våra resultat visar på att inga 

signifikant säkerställda lägre aktieavkastningar finns hos IT-företagen men vi kan dock se en 

effekt. Denna effekt är starkare och tydligare här jämfört med de kvartal vi analyserat tidigare.  

Tar vi en grundligare titt på diagram 5 ser vi här att när börsen i helhet minskar under 

sommarkvartalet så minskar IT-branschen ännu mer. Denna effekt kan vi avläsa även vid 

höstkvartalets uppgång då IT-branschen här igen ökar mer än övriga marknaden procentuellt. 

Detta samband är starkt kopplat till det man inom portföljvalsteorin kallar betavärde45, där ett 

högt betavärde innebär högre risk i och med högre inneboende volatilitet. Vi kan alltså mot 

bakgrund av de data vi haft tillgång till inte dra några klara slutsatser om huruvida IT-

branschen har en mer påtaglig sommareffekt. 

 

                                                 
45 Haugen (2001),s.  . 

 37



6.  Slutsats 

 

Detta kapitel används till att vi drar slutsatser utifrån påvisade resultat och vår analys, samt 

vi försöker knyta samman uppsatsen huvudsakliga frågeställningar och syfte med denna 

slutsats. Slutligen kommer även förslag till vidare forskning att presenteras.  

 

 

6.1  Slutsats 
 

Med våra resultat, och på dem statistiska beräkningar, menar vi i denna uppsats att den så 

kallade semestereffekten inte bara existerar utan även är statistiskt säkerställd. Detta genom 

att medelavkastningen för den period vi definierat som semester, det vill säga ett kvartal med 

månaderna juli augusti och september, har en avkastning som är signifikant lägre (med ett 95 

procentigt konfidensintervall) än medelavkastningen per kvartal. 

 

Anledningarna till att den, under vår testperiod mellan 1990 och 2005, uppvisade 

semestereffekten har uppstått är varken särskilt klara eller entydiga. Att det under tidigare 

perioder, i vår studie 1950-1989, inte existerat någon liknande effekt pekar på att anomalin 

med signifikant lägre kvartalsavkastning under sommaren uppstått någon gång under de 

senaste 15-20 år. Intressant är att det är just under denna period som IT-branschen gjort sitt 

intåg på den svenska aktiemarknaden. Vi har tidigare tagit upp en del strukturella förändringar 

som sannolikt har påverkat utvecklingen åt det håll den nu är på väg. Bland annat har den 

alltmer öppna och globaliserade ekonomiska marknaden bidragit, likväl som allmänhetens 

ökade intresse av värdepappershandel. Båda dessa händelseutvecklingar har både berott på, 

och bidragit till, den veritabla explosionen av högteknologiska hjälpmedel. Kronjuvel i denna 

informationsteknologiska regatta är givetvis det kontinuerligt växande och 

världsomspännande elektroniska nätverk kallat internet.            

 
I mångt och mycket kan man säga att internets framväxt och IT-branschens intåg på globala 

marknaden är två företeelser som gått hand i hand. Tillsammans har dessa två fått ett enormt 

genomslag i samhället som helhet. Vi har dock inte statistiskt kunnat säkerställa 

semestereffekten i IT-branschen. Detta beror inte på att det inte finns någon; tvärtom. Men det 

som symboliserar IT-branschen är, förutom höga betavärden och hög volatilitet, en extremt 
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hög standardavvikelse. Denna i sin tur gör det svårt att dra några slutsatser utifrån vårt val av 

metod.  

 

Slutligen kan man tämligen säkert påstå att Hansson & Frennbergs devis från 1995 om att 

”köpa till advent och sälja till kräftorna” inte längre är ekonomiskt hållbart. Istället pekar vår 

studie av semesteranomalin på att, om man vill maximera sin avkastning, istället bör 

tidigarelägga investeringarna till mitten av november och sälja av något tidigare än kräftorna, 

förslagsvis kring midsommar. 

 

 

6.2  Förslag till framtida forskning 

Förklaringsmodeller och tolkningar av semestereffekten i denna uppsats kan inte sägas vara 

heltäckande utan ytterligare utredningar om bakomliggande orsaker till att börsen går ner 

under sommarmånader kan vara av stort intresse. Att januarieffekten kan sägas bero på laglig 

skatteplanering från investerares sida leder en osökt in på vad som orsakar den negativa 

avkastningen under sensommaren. Är det så att informationsutbudet är mindre under 

sommaren och i så fall beror detta på att ekonomijournalister tar semester eller på att 

aktiehandlare verkligen är och fiskar?  Andra viktiga aspekter kan vara om det är företags 

minskade omsättning och därmed förväntad minskad vinst under samma period som bidrar till 

nedgång? 
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Bilaga 1 
 
Månadsindex givet från AFGX för perioden 1990-01-01 - 2005-11-30 
 

 

  Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 
1990 71.4 67.7 65.8 66.4 72.9 75.5 75.8 66.8 52.4 51.9 48.5 50.1 
1991 55.9 61.7 63.0 60.3 63.9 65.2 64.3 63.2 59.6 58.5 55.0 52.9 
1992 55.9 54.2 57.6 56.5 57.1 52.6 49.6 44.5 40.1 40.7 51.9 52.6 
1993 51.6 57.6 57.3 59.4 63.2 62.4 69.3 73.8 74.6 82.2 75.1 80.8 
1994 92.4 88.7 80.9 85.5 85.2 79.1 84.4 83.7 81.4 85.6 86.8 84.7 
1995 87.2 87.1 84.0 90.2 91.1 94.7 98.5 99.1 106.1 98.8 100.3 100.0 
1996 101.7 107.5 109.2 111.2 113.3 114.0 109.3 115.3 120.3 123.0 133.0 138.0 
1997 147.7 154.4 159.9 153.9 162.8 173.6 183.4 174.6 186.4 165.5 173.6 172.2 
1998 178.1 191.6 203.8 206.3 213.8 215.7 214.6 183.7 164.7 171.9 193.1 190.4 
1999 194.9 197.7 201.5 211.4 210.9 222.5 221.1 225.3 224.9 243.1 271.8 315.9 
2000 322.9 373.8 358.7 362.6 351.3 334.7 337.6 343.8 315.4 305.2 283.7 277.3 
2001 292.5 260.8 226.5 250.8 252.0 238.4 233.7 215.5 190.5 203.7 227.7 231.4 
2002 217.7 219.0 224.7 204.1 191.4 177.1 157.7 153.4 130.3 147.1 166.0 145.2 
2003 139.9 137.5 134.2 150.4 149.0 155.8 166.7 172.7 167.1 182.0 182.7 188.4 
2004 199.4 206.7 203.7 203.0 199.5 206.0 202.1 201.0 207.5 207.5 219.8 221.2 
2005 223.0 233.2 233.8 225.6 237.8 247.7 260.1 256.8 271.5 266.4 278.9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
Månadsavkastningar för perioden 1990-01-01 - 2005-11-30 
 
  Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

1990 -1.84  -5.14 -2.80 0.94 9.78 3.47 0.38 -11.80 -6.42 -1.05 -6.45 3.28  
1991 11.57  10.25 2.21 -4.35 5.99 2.00 -1.27 -1.71 -5.66 -1.89 -6.00 -3.90  
1992 5.73  -3.06 6.33 -1.84 1.02 -7.91 -5.63 -10.33 -9.84 1.47 1.35 1.24  
1993 -1.92  11.74 -0.56 3.62 6.45 -1.28 11.07 6.52 1.05 10.14 -8.59 7.61  
1994 14.34  -4.06 -8.79 5.69 -0.30 -7.21 6.68 -0.79 -2.77 5.15 1.47 -2.39  
1995 2.90  -0.11 -3.52 7.38 0.92 3.94 4.08 0.63 7.06 -6.95 1.56 -0.30  
1996 1.73  5.64 1.58 1.85 1.92 0.63 -4.16 5.52 4.34 2.23 8.12 3.74  
1997 7.02  4.56 3.56 -3.72 5.78 6.63 5.63 -4.83 6.78 -11.23 4.92 -0.82  
1998 3.46  7.56 6.37 1.20 3.64 0.87 -0.47 -14.44 -10.32 4.39 12.30 -1.39  
1999 2.36  1.46 1.91 4.91 -0.24 5.48 -0.62 1.90 -0.16 8.08 11.79 16.24  
2000 2.21  15.78 -4.04 1.07 -3.10 -4.73 0.86 1.84 -8.27 -3.22 -7.05 -2.24  
2001 5.47  -10.84 -13.15 10.72 0.50 -5.39 -2.00 -7.77 -11.59 6.90 11.78 1.66  
2002 -5.93  0.62 2.56 -9.16 -6.20 -7.51 -10.95 -2.73 -15.04 12.89 12.82 -12.51  
2003 -3.68  -1.67 -2.41 12.11 -0.97 4.58 7.00 3.57 -3.21 8.90 0.41 3.08  
2004 5.83  3.71 -1.48 -0.31 -1.75 3.25 -1.85 -0.56 3.26 -0.01 5.92 0.65  
2005 0.80  4.55 0.26 -3.48 5.41 4.16 5.02 -1.30 5.74 -1.89 4.71   

 
 
Statistisk analys av månadsavkastningarna 
 
  Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 
Standardavvvikelse 5.12  6.64 4.98 5.48 3.99 4.87 5.35 5.93 6.87 6.30 7.06 5.96  
Z-värde 1.77  1.02 -1.30 0.58 0.93 -0.66 -0.01 -2.12 -2.15 0.79 1.24 0.04  
P-värde 0.96  0.85 0.10 0.72 0.82 0.25 0.50 0.02 0.02 0.79 0.89 0.52  
 
 



Bilaga 3 
 
Kvartalsavkastningarna för perioden 1990-01-01 – 2005-11-30, enligt modellen att ”sommar” är juli, augusti och september. Nedanför följer 
statistisk analys av kvartalsavkastningarna. 
 
  Vinter Vår  Sommar  Höst 

1990 -9.78  14.20 -17.84 -4.22 
1991 24.03  3.64 -8.64 -11.79 
1992 8.99  -8.74 -25.79 4.06 
1993 9.26  8.80 18.64 9.16 
1994 1.49  -1.82 3.12 4.22 
1995 -0.72  12.25 11.77 -5.69 
1996 8.95  4.40 5.70 14.10 
1997 15.13  8.69 7.59 -7.13 
1998 17.40  5.72 -25.22 15.29 
1999 5.73  10.15 1.12 36.11 
2000 13.96  -6.76 -5.56 -12.52 
2001 -18.53  5.82 -21.36 20.34 
2002 -2.76  -22.87 -28.72 13.20 
2003 -7.77  15.72 7.36 12.39 
2004 8.06  1.18 0.84 6.56 
2005 5.61  6.08 9.46   

 
Kvartalsmedel 4.94 3.53 -4.22 6.27
Standardavvikelse 10.22  9.38 14.73 12.89 
Z-värde 0.90  0.38 -1.86 1.13 
P-värde 0.82  0.65 0.03 0.87 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 
 
Månadsavkastning för perioden 1990-01-01 – 2005-11-30, enligt modellen att ”sommar” är juni, juli och augusti. Nedanför följer statistisk 
analys av kvartalsavkastningarna. 
 
 
  Vinter Vår  Sommar  Höst 

1990  7.9 -7.9 -13.9 
1991 25.1  3.8 -1.0 -13.6 
1992 -1.2  5.5 -23.9 -7.0 
1993 11.1  9.5 16.3 2.6 
1994 17.9  -3.4 -1.3 3.8 
1995 0.4  4.8 8.7 1.7 
1996 7.1  5.3 2.0 14.7 
1997 15.3  5.6 7.4 0.5 
1998 10.2  11.2 -14.0 6.4 
1999 2.4  6.6 6.8 19.7 
2000 34.2  -6.1 -2.0 -18.5 
2001 -7.6  -1.9 -15.2 7.1 
2002 -3.7  -12.8 -21.2 10.7 
2003 -17.9  8.7 15.1 6.1 
2004 12.6  -3.6 0.8 9.2 
2005 6.0  2.2 7.9   

 
Kvartalsmedel 7.46 2.72 -1.34 1.96
Standardavvikelse 12.62  6.33 11.79 10.55 
Z-värde 1.46  0.01 -1.37 -0.27 
P-värde 0.93  0.50 0.09 0.39 
 
 
 
 



Bilaga 5 
 
Månadsmedelavkastningar för perioden 1950-1989. Nedanför följer statistisk analys av månadsavkastningarna.  
 
  Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

1950  3.5 0.6 1.0 1.7 1.0 -1.6 3.2 1.6 2.0 4.0 3.8 
1951 6.5 2.6 -1.3 1.3 2.1 -0.4 2.5 4.9 3.1 -0.4 -5.6 1.6 
1952 0.8 -5.4 -6.2 -2.6 4.1 -3.1 3.2 0.8 -2.2 -0.8 -1.3 -3.2 
1953 5.2 0.8 -4.0 -0.9 2.3 1.3 1.8 1.7 3.0 -0.8 1.2 0.4 
1954 3.7 1.9 3.9 1.5 5.2 3.2 2.4 2.0 0.3 0.3 3.9 0.7 
1955 -0.6 0.3 1.2 -1.9 -3.1 -2.6 4.6 1.6 1.2 -7.1 1.0 -1.0 
1956 2.7 -1.3 -2.3 0.3 0.0 -0.3 3.7 0.0 -2.3 -2.0 -3.4 3.2 
1957 3.4 1.7 1.0 1.3 3.8 -0.9 0.9 -0.9 -4.9 -1.3 -1.0 -0.3 
1958 2.7 0.0 -1.0 1.6 2.6 3.5 4.5 0.9 2.9 -0.8 -1.4 -0.3 
1959 6.3 1.9 -1.8 4.8 8.0 2.1 7.7 0.0 -1.1 2.8 1.1 5.0 
1960 1.2 -4.8 -5.8 2.9 2.3 0.4 3.1 4.2 -1.1 -2.3 1.6 -0.6 
1961 0.0 -0.6 -0.4 4.2 3.4 -0.5 -0.7 2.3 -2.8 -0.6 -2.1 -2.5 
1962 -0.4 0.4 -0.6 -0.8 -2.9 -4.2 5.7 0.0 -3.7 -2.8 0.5 0.4 
1963 5.0 2.9 -0.2 2.6 3.7 4.0 3.3 -0.9 -1.8 4.0 -1.6 0.7 
1964 6.2 -1.7 3.4 0.2 -2.1 -0.3 3.2 2.8 -0.2 0.0 1.4 2.7 
1965 9.6 -2.9 -0.1 -1.4 2.7 -0.8 3.4 1.6 -2.4 -2.1 0.4 -0.1 
1966 -2.3 -0.9 1.3 -7.1 1.4 2.1 -2.9 -7.8 0.8 -2.0 -4.7 -3.0 
1967 6.6 -0.3 0.9 0.3 -0.5 -0.9 4.1 2.8 -2.4 -0.2 -3.0 -3.4 
1968 1.4 1.4 2.1 4.9 5.9 1.4 5.5 -0.7 -1.4 2.2 4.5 2.8 
1969 9.1 0.8 0.2 5.4 1.1 -2.4 -7.7 -1.0 -0.9 0.5 -1.5 -0.2 
1970 -5.7 -6.0 2.2 -10.1 -5.2 7.6 6.9 -5.9 -3.7 -9.7 6.5 -0.1 
1971 6.6 4.3 2.4 -4.7 4.9 0.6 -0.5 -0.4 -3.2 4.1 5.5 0.5 
1972 3.7 -0.9 5.1 2.7 -2.5 -0.6 3.2 2.0 -1.6 -1.2 3.3 -2.9 
1973 3.0 0.9 -1.1 2.5 2.7 0.1 -0.7 -3.8 -0.8 2.9 -6.5 1.0 
1974 7.1 6.3 2.4 1.6 -5.2 -0.4 1.8 -7.8 -3.3 6.1 -5.7 -3.3 
1975 9.8 5.2 -1.1 2.6 -1.3 3.6 2.1 -2.8 5.5 4.6 -2.8 1.1 
1976 3.2 1.0 3.4 9.6 -3.1 0.6 0.3 -6.6 -4.8 -7.7 2.5 4.4 
1977 -5.6 7.7 1.8 -1.5 -0.8 -8.8 -2.8 -5.4 4.7 -5.7 -6.8 7.6 



1978 9.6 -3.9 6.8 5.5 -3.5 1.5 6.4 0.9 -3.2 -5.8 1.5 0.7 
1979 8.4 -5.1 -0.5 -4.8 1.1 -2.2 1.8 -0.9 -1.2 -0.1 2.2 1.5 
1980 5.8 -0.4 -1.0 1.4 0.1 1.0 0.9 -3.0 -1.0 7.2 5.8 4.1 
1981 0.2 10.1 5.3 -3.0 8.9 11.2 6.0 -0.3 -6.0 9.8 7.3 -1.8 
1982 -0.2 -0.9 -2.7 -4.5 3.6 0.2 4.4 -0.4 6.3 8.2 11.6 6.0 
1983 15.0 18.4 0.6 8.3 -1.0 -3.8 8.9 8.3 -1.8 -1.6 7.5 -4.3 
1984 9.2 -2.3 3.7 -4.1 -8.6 3.3 0.4 -2.0 -4.2 -2.0 -4.4 0.4 
1985 5.6 -2.0 -2.0 2.9 -6.3 -1.7 2.9 -0.2 1.2 4.0 10.8 9.0 
1986 2.5 3.3 13.1 6.5 6.9 1.5 3.8 1.8 0.2 7.8 -4.1 -0.4 
1987 -11.8 13.3 4.4 8.4 -3.9 1.9 8.4 2.9 6.2 -20.5 -14.2 2.9 
1988 12.0 2.4 3.2 2.8 5.7 -0.8 4.3 -3.5 5.8 4.9 0.5 6.0 
1989 5.8 0.8 4.4 0.6 3.5 4.2 7.0 3.0 -4.7 -6.3 -2.7 7.7 

 
 
  Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 
Månadsmedel 3.87 1.31 1.03 1.01 0.95 0.54 2.80 -0.17 -0.60 -0.31 0.30 1.16 
Standardavvikelse 5.06 4.76 3.45 4.12 3.98 3.23 3.29 3.39 3.22 5.48 5.03 3.21 
Z-värde 3.56 0.43 0.09 0.03 -0.06 -0.87 3.49 -2.16 -3.11 -1.49 -0.86 0.35 
P-värde 0.9998 0.6664 0.5359 0.5120 0.4761 0.1922 0.9998 0.0154 0.0010 0.0681 0.1949 0.6368 
 



Bilaga 6 
 
Kvartalsmedelavkastningar för perioden 1950-1989, med avseende på semesterperiod 1, dvs. 
juli, augusti och september. 

   Vinter Vår  Sommar Höst 
1950  3.7 3.2 9.9
1951 7.8 3.0 10.5 -4.4
1952 -10.9 -1.6 1.9 -5.4
1953 2.1 2.8 6.5 0.9
1954 9.6 9.9 4.7 4.9
1955 0.9 -7.6 7.5 -7.1
1956 -1.0 0.0 1.4 -2.2
1957 6.0 4.2 -4.9 -2.7
1958 1.7 7.7 8.2 -2.5
1959 6.3 14.9 6.6 8.9
1960 -9.4 5.6 6.2 -1.4
1961 -1.0 7.1 -1.2 -5.2
1962 -0.6 -7.8 2.0 -1.9
1963 7.8 10.4 0.6 3.1
1964 7.9 -2.3 5.8 4.1
1965 6.5 0.5 2.6 -1.8
1966 -1.8 -3.5 -9.9 -9.7
1967 7.1 -1.0 4.5 -6.6
1968 4.9 12.2 3.4 9.5
1969 10.2 4.0 -9.6 -1.2
1970 -9.5 -7.6 -2.6 -3.4
1971 13.4 0.8 -4.1 10.1
1972 7.8 -0.4 3.6 -0.8
1973 2.7 5.3 -5.3 -2.6
1974 15.8 -4.1 -9.3 -2.8
1975 13.8 4.9 4.9 2.9
1976 7.6 7.1 -11.1 -0.9
1977 3.9 -11.2 -3.6 -4.9
1978 12.5 3.5 4.0 -3.6
1979 2.8 -5.9 -0.4 3.6
1980 4.5 2.6 -3.1 17.1
1981 15.6 17.0 -0.2 15.3
1982 -3.8 -0.7 10.3 25.8
1983 34.0 3.6 15.4 1.6
1984 10.6 -9.4 -5.9 -5.9
1985 1.6 -5.1 3.9 23.8
1986 18.9 14.9 5.8 3.4
1987 5.9 6.5 17.6 -31.9
1988 17.7 7.7 6.6 11.4
1989 11.0 8.3 5.2 -1.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Bilaga 7 
 
Kvartalsmedelavkastningar för perioden 1950-1989, med avseende på semesterperiod 1, dvs. 
juni, juli och september. 
 
  Vinter Vår  Sommar Höst 

1950  3.3 2.6 7.7
1951 12.9 2.1 7.0 -2.9
1952 -3.1 -4.8 0.9 -4.3
1953 2.8 -2.5 4.8 3.4
1954 6.1 10.6 7.5 4.6
1955 0.3 -3.7 3.6 -4.8
1956 0.4 -2.0 3.4 -7.7
1957 8.2 6.0 -0.9 -7.2
1958 2.4 3.2 8.8 0.6
1959 7.9 10.9 9.8 2.8
1960 1.5 -0.6 7.8 -1.9
1961 -1.2 7.3 1.0 -5.4
1962 -2.5 -4.2 1.5 -6.1
1963 8.3 6.2 6.4 0.6
1964 5.2 1.4 5.6 1.3
1965 9.3 1.2 4.2 -4.1
1966 -3.3 -4.4 -8.5 -5.9
1967 3.2 0.7 6.1 -5.6
1968 -0.6 12.9 6.2 5.3
1969 12.8 6.7 -11.1 -1.9
1970 -11.9 -13.1 8.7 -6.9
1971 10.8 2.6 -0.3 6.4
1972 3.3 5.3 4.5 0.6
1973 0.9 4.2 -4.4 -4.4
1974 14.4 -1.2 -6.4 -2.8
1975 11.6 0.2 2.9 7.4
1976 5.3 9.9 -5.7 -10.1
1977 6.4 -0.5 -17.1 -7.8
1978 13.3 8.7 8.8 -7.6
1979 4.0 -4.1 -1.4 0.8
1980 7.0 0.6 -1.0 12.0
1981 14.3 11.2 16.9 11.2
1982 -2.9 -3.6 4.2 26.1
1983 39.4 7.9 13.4 4.2
1984 2.6 -8.9 1.6 -10.6
1985 4.0 -5.5 1.0 16.1
1986 14.8 26.5 7.1 4.0
1987 1.1 9.0 13.2 -28.5
1988 17.3 11.7 0.1 11.2
1989 12.6 8.5 14.1 -13.7

 
 
 
 
 



Bilaga 8 
 
Statistisk analys av kvartalsmedelavkastningen för perioden 1950-1989, med avseende på 
semesterperiod 1, dvs. juli, augusti och september. (Medelavkastning för kvartalen under 
perioden är 2,930) 
 
  Vinter Vår  Sommar Höst 
Kvartalsmedel 6.02  2.50 2.04 1.16 
Standardavvikelse 8.31  6.78 6.45 9.62 
Z-värde 2.33  -0.40 -0.88 -1.16 
P-värde 0.99  0.34 0.19 0.12 
 
 
Statistisk analys av kvartalsmedelavkastningen för perioden 1950-1989, med avseende på 
semesterperiod 1, dvs. juli, augusti och september. (Medelavkastning för kvartalen under 
perioden är 2,924) 
 
  Vinter Vår  Sommar Höst 
Kvartalsmedel 6.13  2.99 3.17 -0.60 
Standardavvikelse 8.25  7.15 6.78 9.09 
Z-värde 2.43  0.06 0.23 -2.45 
P-värde 0.99  0.52 0.59 0.01 
 
 
 
Bilaga 9 
 
Statistisk analys av de två olika semesterperioderna, under åren 1990-2005, för att kontrollera 
om kvartalsmedelavkastningen är lägre än 0. 
 

  
Sommarperiod 
1 

Sommarperiod 
2 

Kvartalsmedel -4.22 -1.34
Årsmedel för kvartal 2.63 2.70
Standardavvikelse 14.73 11.79
Z-värde -1.15 -0.46 
P-värde 0.13 0.32
 
 



Bilaga 10 
Månadsavkastningar från AFGX för IT-sektorn för perioden 1996-01-01 - 2005-11-30 
 
  Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

1996 1,73  5,64  1,58 1,85 1,92 0,63 -4,16 5,52  4,34 2,23 8,12 3,74 
1997 7,02  4,56  3,56 -3,72 5,78 6,63 5,63 -4,83  6,78 -11,23 4,92 -0,82 
1998 3,46  7,56  6,37 1,20 3,64 0,87 -0,47 -14,44  -10,32 4,39 12,30 -1,39 
1999 2,36  1,46  1,91 4,91 -0,24 5,48 -0,62 1,90  -0,16 8,08 11,79 16,24 
2000 2,21  15,78  -4,04 1,07 -3,10 -4,73 0,86 1,84  -8,27 -3,22 -7,05 -2,24 
2001 5,47  -10,84  -13,15 10,72 0,50 -5,39 -2,00 -7,77  -11,59 6,90 11,78 1,66 
2002 -5,93  0,62  2,56 -9,16 -6,20 -7,51 -10,95 -2,73  -15,04 12,89 12,82 -12,51 
2003 -3,68  -1,67  -2,41 12,11 -0,97 4,58 7,00 3,57  -3,21 8,90 0,41 3,08 
2004 5,83  3,71  -1,48 -0,31 -1,75 3,25 -1,85 -0,56  3,26 -0,01 5,92 0,65 
2005 0,80  4,55  0,26 -3,48 5,41 4,16 5,02 -1,30  5,74 -1,89 4,71   

 
Statistisk analys av månadsavkastningarna 
  Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Månadsmedel 1,93 3,14 -0,49 1,52 0,50 0,80 -0,15 -1,88 -2,85 2,70 6,57 0,84
Standardavvikelse 3,88 6,46 5,11 6,15 3,60 4,75 5,02 5,63 7,57 6,70 5,99 7,04
Z-värde 0,70 1,01 -0,96 0,23 -0,50 -0,18 -0,77 -1,66 -1,64 0,77 2,90 -0,14
P-värde 0,76 0,84 0,17 0,59 0,31 0,43 0,22 0,05 0,05 0,78 1,00 0,44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 11 
Kvartalsavkastningarna för IT-sektorn för perioden 1996-01-01 – 2005-11-30, enligt modellen att ”sommar” är juli, augusti och september. 
Nedanför följer statistisk analys av kvartalsavkastningarna. 
 
Juli-Augusti-
September Vinter Vår  Sommar Höst 

1996 9,0  4,4  5,7 14,1 
1997 15,1  8,7  7,6 -7,1 
1998 17,4  5,7  -25,2 15,3 
1999 5,7  10,1  1,1 36,1 
2000 14,0  -6,8  -5,6 -12,5 
2001 -18,5  5,8  -21,4 20,3 
2002 -2,8  -22,9  -28,7 13,2 
2003 -7,8  15,7  7,4 12,4 
2004 8,1  1,2  0,8 6,6 
2005 5,6  6,1  9,5   

 
Juli-Augusti-
September Vinter Vår  Sommar Höst 
Månadsmedel 4,58  2,81  -4,88 10,93 
Standardavvikelse 10,66  10,19  13,95 13,56 
Z-värde 0,39  -0,14  -1,85 1,70 
P-värde 0,65  0,44  0,03 0,96 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 12 
Månadsavkastning för IT-sektorn för perioden 1996-01-01 – 2005-11-30, enligt modellen att ”sommar” är juni, juli och augusti. Nedanför följer 
statistisk analys av kvartalsavkastningarna. 
 
Juni-Juli-Augusti Vinter Vår  Sommar Höst 

1996 7,1  5,3  2,0 14,7 
1997 15,3  5,6  7,4 0,5 
1998 10,2  11,2  -14,0 6,4 
1999 2,4  6,6  6,8 19,7 
2000 34,2  -6,1  -2,0 -18,5 
2001 -7,6  -1,9  -15,2 7,1 
2002 -3,7  -12,8  -21,2 10,7 
2003 -17,9  8,7  15,1 6,1 
2004 12,6  -3,6  0,8 9,2 
2005 6,0  2,2  7,9   

 
Juni-Juli-Augusti Vinter Vår  Sommar Höst 
Månadsmedel 5,87  1,53  -1,24 6,19 
Standardavvikelse 13,44  7,10  11,23 10,16 
Z-värde 0,66  -0,69  -1,21 0,92 
P-värde 0,75  0,25  0,11 0,82 
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