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Purpose: The purpose of the study is to investigate if overreaction exists on 

the Stockholm stockexchange. If that´s the case, is there proof for 
Return reversal.  

 
Empirical Methodology: By using formation- and evaluationperiods of three years 

classifying data through Holding Period Return.  
 
 
Theoretical perspectives: The study is based on earlier studies made within the subject 

Return reversal as well as fundamental theories within EMH and 
Behavioural finance.  

 
Conclusions: The result of the study sugests there is evidence of over reaction 

on the Swedish Stock Exange, mainly when it comes to stock 
which has underpreformed in the past. 
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KAPITEL 1 
 

INLEDNING 
 
 
 
I detta kapitel ges en introduktion till studiens ämnesområde. Vi inleder med en 
bakgrundsbeskrivning kring ämnet, för att sedan redogöra för problemdiskussionen och 
förklara vad syftet med undersökningen är. Avslutningsvis beskrivs studiens avgränsningar 
och den målgrupp uppsatsen riktar sig till. 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Varje dag sitter tusentals aktörer på den finansiella marknaden och funderar på sätt att skapa 
övervärde. De använder sig av allt från teknisk analys till att förutspå hur en aktie kommer att 
bete sig vid ett eventuellt kommande VD-byte eller genom att ta rygg på insiders i företaget 
(Claesson, 1987). Det alla dessa aktörer tror är att marknaden inte är effektiv på det sätt som 
Fama beskrev med Effektiva Marknadshypotesen (EMH)(Fama, 1970).  
 
Teorin om den effektiva marknaden växer fram i början av 1970-talet, en period då 
finansteorin är på stark frammarsch. En mängd olika teorier försöker förklara och också 
förutspå aktiers utveckling. Med EMH menar Fama att aktier alltid är prissatta korrekt, efter 
all den fakta som finns. Det betyder att ingen aktör upprepat kan generera överavkastning då 
inga över- eller underprissatta aktier kan existera (Fama, 1970). När teorin kommer tas den 
emot med öppna armar i den akademiska världen, men allteftersom nya studier görs, 
ifrågasätts den mer och mer. Att insiders kan tjäna pengar på den information som de, men 
inte den övriga marknaden besitter, tas i dagsläget för givet efter ett antal studier. Studier, 
däribland De Bondt & Thaler (1985), (Claesson, 1987), (Appelgren et al, 2004), visar även på 
att man med hjälp av teknisk och fundamental analys kan generera systematiska 
överavkastningar. 
 
Med överavkastningar menas avkastningar som är större än de som kan förväntas av Capital 
Assets Model (CAPM). För att överavkastningar ska kunna klassas som systematiska får 
dessa ej vara tillfälliga eller enstaka fall utan istället något som upprepas period efter period. 
Dessa systematiska överavkastingar klassas som avvikelser, anomalier, och är det starkaste 
beviset som kritiker mot EMH använder sig av, då sådana inte ska kunna existera enligt EMH. 
Många studier av anomalier existerar i ett flertal länder. De mest kända är studier av olika 
typer av säsongsanomalier och småbolagseffekten (De Bondt & Thaler, 1985). Sörensson & 
Stiernstedt (2004) finner i sin studie bevis för att säsongsanomalier existerar, likaså påvisar 
Hansson & Lind (2006) ytterliggare bevis för anomalier, och i detta fall småbolagseffekten. 
 
1985 publicerar De Bondt och Thaler en studie som blir startskottet till det som idag kallas för 
Behavioral Finance. Deras studie visar att marknaden överreagerar när en nyhet kommer och 
undervärderar gammal information gällande en aktie. Dessa reaktioner leder till att aktierna 
förflyttas från dess tidigare ”sanna” värde, för att sedan långsamt arbeta sig tillbaka till detta. 
Beteendet leder till att när en aktie haft en kraftig upp- eller nedgång tenderar den att de 



kommande åren utvecklas i motsatt riktning, Kursåtergång. I De Bondt och Thalers (1985) 
studie leder det till att de aktier som tidigare klassats som vinnare istället backar och de aktier 
som benämnts förlorare ökar i värde.  
 
Efter att studien publiceras upprepas den snabbt på ett antal marknader däribland på samma 
marknad som De Bondt och Thalers studerat, den amerikanska. Appelgen et al(2004) utför en 
liknande undersökning på Stockholmsbörsen,  men endast med data som sträcker sig fram till 
1997 varför vi anser att det finns ett intresse i att upprepa den. I den svenska studien använder 
man sig av en contrarian investerings strategi som utvecklas av De Bondt och Thaler (1985) i 
samband med deras ursprungliga studie. Investeringsstrategin går ut på att man investerar i en 
portfölj av förloraraktier och finansierar detta genom att blanka vinnaraktier. Avkastning ska 
uppnås genom att portföljen med förlorare ökar i värde samtidigt som de blankade 
vinnaraktierna tappar i värde. Problemet med Appelgren, et als (2004) studie är att den bortser 
från transaktionskostnader vilka är betydande när det gäller blankning av aktier. Vi använder 
oss inte av en contrarian investerings strategi utan jämför istället hur portföljerna med vinnar- 
respektive förloraraktier utvecklas gentemot index, och behöver därför inte oroa oss för de 
höga transaktionskostnader som en contrarian strategi med blankning innebär.. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Den finansiella marknaden idag har en oerhört betydande roll i samhället. Det finns miljontals 
aktörer som alla strävar efter att göra övervinster på aktier och liknande instrument. Vägarna 
för att uppnå detta mål är många och varierande. Allt från fundamental analys till hur insiders 
köper och säljer kan påverka investerares beslut. Det finns även de som ser till hur aktier gått 
historiskt för att avgöra hur de kommer att utvecklas i framtiden. Detta kallas teknisk analys. 
 
De Bondt och Thalers (1985) undersökning upprepas ett antal gånger världen över. I de flesta 
av dessa upprepningar, men inte alla, fastslår man att det finns en överreaktion på marknaden. 
Då man i Sverige endast gjort undersökningen en gång finns det en relevans i att validera den 
genom en upprepning. Den tidigare studien i Sverige (Appelgren et al 2004) sträcker sig 
endast till 1997, och man missar därför den volatila marknaden kring millenniumskiftet. Det 
undersökningen saknar i aktuella siffror tar man igen i äldre siffror då den sträcker sig så långt 
tillbaka i tiden som 1950. Då den svenska aktiemarknaden förändrats mycket under de senaste 
56 åren känner vi att en undersökning som till mer än hälften baserar sig på data som är äldre 
än vad de flesta nyutexaminerade ekonomer är kan göras mer aktuell och därmed även mer 
relevant. Den förändrade tidsperioden bör ha större relevans och beskriva dagens marknad 
bättre.  
 
Vi ämnar undersöka om det finns en påvisbar överreaktionseffekt på den svenska marknaden.. 
 
Om en överreaktion kan påvisas betyder det enligt De Bondt och Thaler att det finns 
beteendevetenskapliga tendenser på marknaden och att investerarna inte är fullt rationella, 
vilket skulle förkasta EMH. Om det skulle kunna bevisas att marknaden inte är effektiv och 
att överreaktion råder skulle detta kunna förändra de svenska investerarnas syn på olika typer 
av investeringsstrategier, t ex skulle en contrarian strategi som tas upp i teoridelen få ett större 
inflytande. 
 
 
 



1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka om det finns en påvisbar omvänd avkastning som ett 
resultat av överreaktion på Stockholmsbörsen.  
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi väljer att avgränsa oss till Stockholmsbörsens A-lista då handeln där är den mest likvida i 
Sverige. På det sättet undviks Bid-Ask bias som beskrivs vidare i teoridelen, kap 4. På A-
listan finns det väldigt många köpare och säljare och handeln är så frekvent att skillnaden 
mellan köp och säljkurs blir så pass liten att Bid-Ask bias ej uppstår 
(www.stockholmsborsen.se). 
 
Tidsperioden vi undersöker sträcker sig från 1980 till 2005. Anledningen till det är att vi vill 
ha relevant, aktuell data och att man genom att använda sig av denna period får med de stora 
uppgångarna i slutet av 1980- och 1990-talet samt de efterföljande nedgångsperioderna. 
 
Vi bortser från transaktionskostnader då dessa förändras mycket över tiden. Dessutom bör de 
inte störa jämförelsen nämnvärt då transaktionskostnaderna i vår studie bara rör köp och 
försäljning av aktier, inte blankning där kostnaderna är betydligt högre. 
 
Vi storleks- eller riskjusterar ej portföljerna då vi anser att detta är för avancerat och 
tidskrävande för en uppsats på denna nivå. Graden av hög svårighetsgrad och det stora 
behovet av tid beskrivs även närmare av De Bondt & Thaler (1985). 
 
1.5 Målgrupp 
 
Denna uppsats riktar sig till alla som har ett intresse i den svenska aktiemarknaden, främst 
investerare, analytiker och akademiker. För att tillgodogöra sig den till fullo bör man ha 
översiktliga kunskaper i ekonomi och statistik samt viss kunskap om aktiemarknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPITEL 2 
 

METOD 
 
 

 
I detta kapitel tar vi upp vårt tillvägagångssätt vid insamling och behandling av data, samt 
den ansats och teori studien grundar sig på. Vidare redogör vi kort för metodologiska 
problem som kan uppkomma.     
 
 
 
2.1 Motiv till Kvantitativ Ansats 
 
Vi tillämpar en kvantitativ ansats i vår uppsats. Då våra rådata består av aktiekurser som är 
rent numeriska menar vi att den kvantitativa ansatsen är betydligt bättre lämpad för vår 
undersökning än den kvalitativa. Med hjälp av denna ansats kan vi hålla oss opartiska till våra 
data utan att lägga in egna åsikter i utvärderingen av den. Då datan dessutom inte har något 
större djup finner vi att denna ansats är mest lämplig (Bryman & Bell 2005). 
 
2.2 Motiv till Deduktiv Ansats 
 
Grunden till vår uppsats är den undersökningen av De Bondt och Thaler (1985). Då de kom 
fram till ett signifikant resultat, som sedan bekräftats av ett antal andra undersökningar, har vi 
en teori som vi kommer utgå ifrån. Vi har därför valt att använda oss av en deduktiv ansats. 
En sådan ansats grundas i en befintlig teori från vilken man utvecklar hypoteser som sedan 
testas med de data vi samlar in (Ibid).  
 
2.3 Insamling och behandling av empiri 
 
All rådata fram till 2002 som vi använder oss av i denna uppsats får vi från Hossein 
Asgharian, lektor på Nationalekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet, och är 
inhämtad från SIX AB´s databas TRUST. Data för åren 2003-2005 hämtas från 
Stockholmsbörsens hemsida. All data justeras för utdelningar, splittar och emissioner. 
Avkastningen beräknas som total avkastning, vilket betyder värdeökning adderat med 
utdelning som lämnats under året. Datan från Stockholmsbörsens hemsida är redan justerad 
för emissioner och splittar varför vi bara justerar för utdelning själva. Andelen utdelning 
hämtar vi från respektive företags årsredovisning. I de fall företagen redovisar i annan valuta 
räknar vi om det till svenska kronor. Då datan i SIX kommer direkt från Stockholmsbörsen får 
den anses ha mycket hög reliabilitet.  
 
 
 
 
 
 



2.4 Undersökningsmetodik 
 
Av den datan vi samlar in skapas varje år överlappande portföljer. Det går till så att vi vid 
varje års början delar in de 10 % av aktierna som den senaste treårsperioden har högst 
totalavkastning i en portfölj, samma sak görs med de aktier som ger näst bäst totalavkastning 
och så vidare. Det ger oss totalt 10 nya portföljer varje årsskifte som vi sedan följer de 
nästkommande tre åren. 
 
Undersökningen kommer att se ut som följer: Vid år etts (1983) början skapas de första 
portföljerna baserat på aktiernas totalavkastning under de tre senaste åren 
(formeringsperioden 1980-1982). Samma sak görs år två (1984) och tre (1985). Vid slutet av 
år tre är de första portföljerna, från år ett, redo att läsas av och samma sak kommer göras varje 
nästkommande år fram till år 2005 som är det år när den sista utvärderingsperioden är slut..  
 
Richardson & Smith (1991) konstaterar att vid användning av all tillgänglig data, dvs vid 
observationer som överlappar varandra, får man i de flesta fall ett mer effektivt resultat än vid 
icke överlappande observationer. 
 
Det kan finnas en mängd anledningar till att företag försvinner från Stockholmsbörsens A-
lista. Det kan handla om att de blir uppköpta, går i konkurs eller avnoterats. I de studier som 
vi har baserat denna undersökning på, främst De Bondt och Thaler, har man inte gjort någon 
bortfallsanalys. Vi anser, liksom dem, att en sådan analys skulle vara mycket tidskrävande 
och inte skulle tillföra läsaren mycket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPITEL 3 
 

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

 
 

I detta kapitel redogör vi för teorier och tidigare forskning inom ämnet för att ge läsaren en 
större inblick och en bättre uppfattning kring studien.  
 
 
 
3.1 Effektiva marknadshypotesen (EMH) 
 
År 1970 formulerar Eugene Fama den effektiva marknadshypotesen (EMH). Enligt EMH kan 
det inte på en effektiv marknad finnas under- eller övervärderade aktier.  
 
Den effektiva marknadshypotesen menar att all ny och historisk tillgänglig data om ett företag 
direkt inkorporeras i priset, utan att det finns möjlighet till abnormal avkastning. 
 
Fama nämner tre olika nivåer av effektivitet. De första studierna som görs, grundas på det 
som kallas svag form av effektivitet, där informationen man intresserar sig för är den 
historiska. Då aktiepriset redan avspeglar all historisk prisinformation finns det alltså ingen 
möjlighet att genom teknisk analys av tidigare aktierörelser slå marknaden och på så sätt få en 
överavkastning. Efter att utförliga tester visar stöd för effektivitetshypotesen på den svaga 
formen, fokuserar man istället på den halvstarka formen av effektivitet som rör prisjusteringar 
påverkade av publik information som t ex årsredovisningar. Vid den halvstarka formen av 
effektivitet så återspeglar aktiepriserna all tillgänglig publik information. Så fort som ny 
information släpps så inkorporeras detta direkt i aktiepriset vilket då omöjliggör för 
investerare att kunna uppnå överavkastningar genom fundamental analys. Den starka formen 
av effektivitet rör frågan om huruvida investerare har tillgång till insider information gällande 
aktiepriser. Enligt den starka formen så återspeglar aktiepriserna all tillgänglig information 
och även insiderinformation. Detta betyder att inte ens insiders kan uppnå överavkastningar 
(Fama (1970).  
 
Då EMH slår igenom på 1970-talet får den stor genomslagskraft och är allmänt accepterad 
bland akademiker. EMH, och då den svaga formen av effektivitet är associerad med något 
som kallas random walk vilket syftar till att förklara aktieprisernas oregelbundenhet gällande 
prisavvikelser (Frankfurter et al 2002). Detta innebär att morgondagens prisavvikelse ej kan 
urskönjas genom att titta på gårdagens utan endast bestäms av morgondagens nyheter. Som ett 
resultat av detta reflekterar aktiepriset all tillgänglig information och även oinformerade 
investerare kommer vid köp av diversifierade marknadsportföljer att kunna uppnå samma 
avkastningar som de experter och analytiker kan tillgodogöra sig (Malkeil 2003). 
 
Det finns däremot tydliga argument som motsäger EMH. Det finns ett flertal investerare som 
gång på gång slår marknaden och uppnår överavkastningar. Detta förklaras utifrån de s k 
mönster som råder på marknaden. Dessa förutsägbara mönster kallas för anomalier och några 
av de mest omtalade är januarieffekten och storlekseffekten. Studier inom behavioural 
finance, som ser till de effekter på investerarnas psykologiska beteende vid aktiepriser, har 



påvisar också att det finns förutsägbara mönster på aktiemarknaden. (Sörensson et al, 2004) 
 
De trogna EMH anhängarna hävdar dock att de individer som slår marknaden gör så med 
hjälp av tur och inte med skicklighet. Detta påstående stärker EMH-anhängarna med hjälp av 
den s k sannolikhetlagen. Den innebär att det alltid kommer att finnas ett litet antal investerare 
som slår marknaden, dem som misslyckas och de som får en avkastning enligt marknaden.  
 
Nu, i början av 2000-talet, får EMH och dess teori allt mindre betydelse och är inte alls lika 
dominant som tidigare. Många statistiker och finansiella analytiker börjar alltmer tro på att 
aktiepriser, åtminstone delvis, går att förutsäga. En ny typ av ekonomer använder sig av  
psykologiska och beteendevetenskapliga variabler för att kunna förutsäga aktiers pris. De tror 
också att aktiepriser till viss del kan förutses med hjälp av tidigare aktieprisrörelser och 
fundamental analys (Malkeil 2003). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 
Sharpe och Lintner konstruerar i slutet på 1960-talet en statistiskt mätbar metod vid namn 
Capital assset pricing model som beskriver prissättningsmekanismen av kapitaltillgångar. 
EMH och CAPM är sammanlänkade på det sättet att CAPM ger en möjlighet till testning av 
EMH. 
 
Själva teorin bakom CAPM bygger på att man genom den enskilda investeringens risk, beta, 
kan förutse den framtida avkastningen (Sharpe et al 1995). Beta är relationen mellan bolagets 
och marknadens avkastning och även den enda avgörande faktorn av risk för vilket 
investerare måste få kompensation för (Frankfurter et al 2002). Beräkningen av CAPM  



bygger på den riskfria räntan, investeringens risk och investeringens riskpremie (Sharpe et al 
1995). 
 
Formeln för CAPM lyder: 
 
E(ri)=rf+B(rm-rf) 
 
där E(ri) är aktiens förväntade avkastning, rf är den riskfria räntan, B är beta, riskfaktorn, rm 
är den förväntade avkastningen på marknadsportföljen och (rm-rf) benäms riskpremien. 
 
Om EMH stämmer överens med CAPM så betyder det att investerarna endast investerar i 
högriskaktier om den förväntade avkastningen kompenserar för det höga beta värdet.
   
 
 
 
3.3 Överreaktionshypotesen 
 
Då man mäter aktieavkastningar på kort sikt och då framförallt över dagar eller veckor, så är 
det vanligaste argumentet mot marknadseffektivitet att viss positiv seriekorrelation råder. Men 
studier som exempelvis De Bondt & Thaler (1985) och Appelgren et al (2004) visar istället att 
det på lång sikt råder negativ seriekorrelation, vilket de döper till return reversal 
(kursåtergång). Fama och French (1988) kommer fram till att 25 till 40 procent av 
variationerna inom aktieavkastningar på lång sikt kan förutspås i termer av negativ korrelation 
med tidigare historiska avkastningar. Poterba och Summers (1988) kommer även dem fram 
till resultat som styrker Fama och Frenchs antaganden (Malkeil 2003). 
 
Detta fenomen att med tidigare historisk data angående aktieavkastningar kunna förutspå 
framtida aktieavkastningar förklaras genom olika studier med tendensen att aktiemarknadens 
priser överreagerar (ibid).  
 
Överreaktionhypotesen av De Bondt och Thaler (1985,1987) var en av de banbrytande 
applikationerna av behavioural finance till lösningen av EMH och CAPM krisen. Den främsta 
anledningen att man vänder sig till Behavioural finance teorin är för att kunna förstå 
marknadens oförklarliga respons när man testar EMH och CAPM. Där kommer man fram till 
att psykologiska aspekter påverkar investerarna och då framförallt i form av antingen under- 
eller överreaktion på ny information (Frankfurter et al 2002). 
 
De Bondt och Thaler argumenterar för att investerare utsätts för vågor av optimism och 
pessimism som får aktiepriserna att systematiskt avvika från sitt fundamentala värde för att 
sedan återgå till sitt korrekta värde, så kallad mean reversion. De föreslår också att sådan 
överreaktion är överensstämmande med behavioural decision teorin av Khaneman och 
Tversky (1982), där investerare har en överdriven tilltro gällande sin förmåga att kunna 
förutspå antingen framtida aktiepriser eller framtida bolagsvinster.  Detta ger stöd åt den 
investeringsteknik som bygger på en contrarianstrategi. Contrarianstrategin går ut på att man 
blankar s k vinnaraktier och på så sätt finansierar köpet av förloraraktierna (Malkeil 2003). 
 
 
 
 



Dreman och Berry (1995) summerar 6 stycken antaganden gällande överreaktionshypotesen: 
 

1. För långa perioder (3-5 år) så underpresterar vinnaraktier, och förloraraktier 
överpresterar gentemot marknaden. 

2. Positiva nyheter stärker förloraraktierna betydligt mer än vad de gör för 
vinnaraktierna. 

3. Dåliga nyheter får vinnaraktierna att sjunka betydligt mer än vad de gör för 
förloraraktierna. 

4. Det finns två särskilda kategorier av nyheter: s k event  triggers, positiva nyheter på 
förloraraktierna och dåliga nyheter på vinnaraktierna, och reinforcing events, dåliga 
nyheter på förloraraktierna och positiva nyheter på vinnaraktierna. Event triggers 
resulterar i betydligt större prisrörelser än vad reinforcing events gör. 

5. Skillnaderna är endast signifikanta i de extrema kvintilerna(20 % vinnare, 20 % 
förlorare), med en minimal effekt på de 60% av aktierna i mitten. 

6. Överreaktion uppstår innan tillkännagivandet av vinster eller andra nyheter. 
Vinnaraktierna rör sig lägre i relation till marknaden, medan förloraraktierna rör sig 
högre, för en relativt lång tidsperiod efter tillkännagivandet av en nyhet. 

 
Dreman och Berry hävdar att alla 6 påståenden visar statistisk signifikans (Ibid) 
 
Andra bevis på övereaktion finns i bl a: Fama & French (1992), “The Cross-Section of 
Expected Stock Returns”. Lakonishok et al (1994), “Contrarian Investment, 
Extrapolations,and Risk”.  
Loughran & Ritter (1996), “Long-Term Market Overreaction: The Effect of Low-Priced 
Stocks”. 
 
 
De empiriska observationerna inom behavioural finance litteraturen ger upphov till en 
investeringsstrategi som systematiskt bearbetar det faktum att marknaden inte är så effektiv 
som den enligt EMH påstås vara. Denna investeringsstrategi intar en position i motsats till vad 
en effektiv marknad skulle rekommendera (Frankfurter et al 2002). 
 
 
3.4 Lividiteten på aktiemarknaden 
 
Aktiehandel ger upphov till transaktionskostnader i form av kommissioner och bid-ask 
spread, skillanden mellan köp- och säljkurs. En del aktier handlas inte lika ofta som andra och 
får därför en större bid-ask spread. En större spread genererar en högre kostnad gentemot 
aktier som omsätts mer frekvent (Haugen 2002). Skillnaden mellan bid och ask är ofta större 
på utvecklingslistor, som t ex Aktietorget och Nya Marknaden, eftersom handeln där är 
mindre aktiv än på t ex på A-listan som är den mest likvida i Sverige.(www.omx.se). 
 
Aktiepriset varierar mellan bid och ask när investerare handlar vilket får effekten att negativ 
autokorrelation uppstår. När detta uppstår kallar man det för bid-ask bias (Elton et al 1995). 
Bias är ett engelskt uttryck som i undersökningssammanhang avser fel av genomgående 
karaktär som snedvrider undersökningsresultaten. En undersökning bestående av sådana 
systematiska fel är således biased (Holmström, 1997). Bid-ask bias effekten leder till att 
dagsavkastningar ofta är negativt autokorrelerade (Säfvenbladh, 1997). 
 
Likviditeten är väldigt avgörande för handeln på aktiemarknaden. Aktiemarknader med 



konstant handel underlättar för investerare eftersom de på så sätt snabbt kan sälja och köpa 
och slipper binda upp sitt kapital längre än vad de avser att göra. 
 
För att ny information snabbt ska inkorporeras i aktiepriserna krävs det enligt den effektiva 
marknadshypotesen att marknaden är både likvid och aktiv. Att marknaden är likvid är en 
grundförutsättning för EMH. Om likviditeten på aktiemarknaden inte är tillräckligt hög 
riskerar man att få en stor spread mellan köp och säljkurs (Elton et al 1995). 
 
 
3.5 Survivorship bias  
 
Survivorship bias är snedvridningen av ett index till följd av att man inte tar med vissa 
specifika undersökningsobjekt i medelvärdet. Survivorship bias får resultatet av en 
undersökning att verka bättre än vad det i själva verket är beroende på att bara företag som är 
tillräckligt framgångsrika för att överleva hela undersökningsperioden är inkluderade. Företag 
som underpresterar och till följd av det blir uppköpta eller går i konkurs är således ej 
inkluderade i studien. Samma förhållande gäller för företag som blir uppköpta och då också 
blir exkluderade ur undersökningen (Brown et al 1992). 
 
Survivorship bias resulterar i en överestimering av historiska aktieavkastningar vilket kan leda 
till att investerare är överoptimistiska i sina prognoser av framtida avkastningar. Survivorship 
bias problemet ökar under senare år till följd av att aktieandelsfonder försöker mörklägga 
dåliga fondprestationer (http://www.investorhome.com/cherry.htm). 
 
Survivorship bias inverkan vid bedömning av historiska aktieavkastningar avgörs av hur 
aktierna presterar innan de avnoteras. För att minska survivorship bias föreslås ett antal olika 
metoder, däribland genom att ersätta de aktieavkastningar som saknas med den riskfria räntan 
eller av en indexportfölj ( Brown et al 1992). 
 
På senare år visar forskare på att survivorship bias spelar en avgörande roll vid värdering och 
avvägning av historisk avkastning för enskilda aktier och mutual funds 
(http://www.investorhome.com/cherry.htm). 
 
I  De Bondt och Thalers (1985) studie gällande överreaktion på den amerikanska 
aktiemarknaden så omfattade den enbart aktier som överlevde både formering- och testperiod 
(De Bondt & Thaler 1985). 
 
 
 
 
3.6 Autokorrelation 
 
Autokorrelation är ett genomsnittligt mått på det linjära sambandet mellan två olika 
avkastningar under samma tidsintervall, men vid skilda tidsperioder (Fama, 1965). På en 
effektiv marknad finns det inga samband mellan avkastningar och det skall inte genom 
tidsserieanalys gå att förutspå framtida avkastning (Claesson, 1987). När en aktie positivt 
autokorrelerar menar man att en rörelse åt ett håll, upp/ner, följs av en rörelse åt samma håll, 
och med negativ autokorrelation menar man att en rörelse följs av en rörelse i motsatt riktning 
( Boudoukh, et al 1994). 



 
Autokorrelationens existens studeras flitigt med anledning av att den används för att testa den 
effektiva marknadshypotesens svaga form (Cha 1993).  
 
År 1965 undersöker Fama autokorrelationens betydelse för effektiviteten på New York 
börsen. Enligt hans slutsatser kan man inte konstatera att marknaden inte är effektiv, men 
däremot tolka det som att aktier samvarierar, och då mestadels med positiva 
korrelationskoeffecienter. Hans slutsats är att det linjära sambandet mellan aktieavkastningar 
på den amerikanska aktiemarknaden antingen är så litet att det går att bortse ifrån eller saknas 
helt, vilket skulle visa att marknaden är effektiv. (Fama 1965).  
 
Den positiva autokorrelationen dominerar oberoende av vilken data och frekvens man 
använder sig av. Till skillnad från indexavkastningsdata, hittar man få exempel på positiv 
autokorrelation vid empiriska undersökningar av enskilda aktier. Mellan enskilda aktier 
existerar det istället ofta negativ autokorrelation (Säfvenbladh,1997). Fama et al (1988) menar 
att bevisen för autokorrelations residualerna hos portföljer oftare är positiva än negativa, men 
ligger nära noll. De menar att den negativa autokorrelationen hos portföljavkastning till stor 
del beror på vanliga makroekonomiska fenomen. Deras studie visar också att 
autokorrelationen för enskilda aktier tenderar att bli negativ efter två år, och nå sitt minsta 
värde för avkastningar över 3-5 år (Fama et al 1988).  
Dagsavkastningarna är ofta negativt autokorrelerade p g a bid-ask bias effekten (Säfvenbladh, 
1997). 
 
Autokorrelation kan påvisa marknadsineffektivitet och tidsvarierande jämviktsförväntade 
avkastningar som uppkommer av rationella investerare. Ingenting visar dock på att mönster av 
autokorrelation kan vara stabilt över en 60 års period (1926-85, tidsintervallet för Fama & 
French & Kenneth studie). Dock tenderar det att bli en negativ autokorrelation över en lång 
avkastningsperiod. Den starka negativa autokorrelationen som påvisas i studien kan med hjälp 
av subperioder förklaras av i stort sett enbart studietiden innan 1940. (Fama et al 1988).     
 
Boudoukh et al (1994) beskriver i sin artikel att det finns tre förklaringar till den ständiga 
indexavkastningens autokorrelation, att enskilda aktier följer index. De nämnda orsakerna är 
ej samordnad handel, tidsvarierande riskpremie och irrationella investerares under- respektive 
överreaktion. Han förklarar att den icke samordnade handeln kan förklara huvuddelen av 
mönstren på amerikansk avkastningsdata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPITEL 4 
 

EMPIRI 
 
 

Här redogör vi för hur vi har behandlat vår data och genomfört våra tester. 
 

 
 
4.1 Empiri 
 
All data vi använder oss av kommer ursprungligen från SIX AB´s databas TRUST även om 
delar av den är insamlad av Hossain Asgharian, lektor på Nationalekonomiska Institutionen 
vid Lunds Universitet. Vi använder oss av Holding Period Returns (totalavkastning), HPR, för 
att båda forma portföljerna och utvärdera dem. Med HPR menas den utveckling som ett 
värdepapper har haft under den teorietiska tidsperiod som man ägt det samt eventuell 
utdelning.(Wilbur William L. , 1972)  Den data som kommer från Asgharian är utveckling i 
månadsform vilket betyder att det första vi gör med den är att omvandla den till årsdata. Detta 
gör vi med hjälp av formeln: 
 

HPRÅr 1 = (ΔJan x ΔFeb x ΔMar x..... ΔDec) + Ev utdelning År1 
 
Det gör att vi har all data i HPR på årsbasis. Nästa steg är att omvandla dessa till 
treårsperioder vilket är den tidsperiod som våra portföljer både ska formas efter och sedan 
utvärderas från. Detta görs med formeln: 
 

HPRPeriod 1 = HPRÅr 1 x HPRÅr 2 x HPRÅr 3 
 
Alla perioder där HPRPeriod X = 0 stryks eftersom det betyder att ett av värdena för HPRÅr X 
saknas. På detta sätt använder vi enbart de aktier som vi i den aktuella treårsperioden har data 
för varje enskilt år. 
 
Nästa steg är att formera portföljerna. Med hjälp av Excel förs de 10% av aktierna som haft 
högst HPR under den aktuella treårsperioden (vinnare) till Portfölj 1, de nästkommande 10% 
till Portfölj 2 och så vidare fram till de 10% som presterat sämst den aktuella perioden 
(förlorare) till Portfölj 10. Formeln i Excel är konstruerad så att den de år det aktuella antalet 
aktier inte är delbart med 10, vilket det inte är för de flesta åren, i första hand ska fylla på 
extremportföljerna (Portfölj 1 och 10), i andra hand Portfölj 2 och 9 och så vidare. Vi har valt 
att göra på detta vis för att öka tillförlitligheten i våra test då framförallt är extremportföljerna 
vi är intresserade av. 
 
Portföljerna skapas överlappande vilket innebär att en akties HPR för ett visst år kommer 
finnas med i tre olika års portföljer. 
 
Den metod som vi använder för att undersöka våra resultat är signifikanstest. Genom 
hypotesprövning kan man avgöra om de resultat man får fram är statistiskt säkerställda eller 
om det lika gärna kunde bero på slump. Då vår ansats är att Portföljer 1 och 2(vinnare) 
kommer ha en lägre HPR än index och att Portfölj 9 och 10(förlorare) kommer ha en högre 



HPR, kommer hypoteserna se olika ut för de båda testen. Formeln som de räknas ut från 
kommer dock vara den samma: 
 
 

  _ 
Zobs = X – µ0 

      σ / √n 
 

där 
                        _ 

X  = Genomsnittet av HPR (alltid =1 eftersom portföljerna är indexjusterade) 
µ0 = HPR för den aktuella portföljen 
σ  = Standardavvikelsen för den aktuella portföljen 
n  =  Antalet tidsperioder som är med 

 
För Portfölj 1 och 2(vinnare) ser hypoteserna ut som följer: 
 
H0 =Px(HPR) ≥1 
H1 =Px(HPR) <1 
 
Beslutsregel: Förkasta H0 om Zobs > Zα 
 
 
För Portfölj 9 och 10(förlorare) gäller hypoteserna: 
 
H0 =Px(HPR) ≤1 
H1 =Px(HPR) >1 
 
Belutsregel: Förkasta H0 om Zobs > Zα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KAPITEL 5 
 

RESULTAT OCH ANALYS 
 
 

Vi väljer i detta kapitel att först redovisa resultaten från våra tester och sedan analysera dem 
utifrån de teorier vi beskrivit i kapitel 3. 

 
 
De sammanvägda genomsnittliga HPR och Standardavvikelserna för de tio olika portföljerna 
ser ut som följer: 
 
Tabell 5.1 

 
 

 
När vi testar signifikanser för extrem portföljerna (nummer 1,2,9 och 10) får vi fram följande: 
 
Tabell 5.2 
 

Portföljer 1 2 9 10
Överavkastning -0,2% -6,6% 14,4% 36,5%

Totalt antal år 21 21 21 21

Antal år + 8 8 15 15

Antal år - 13 13 6 6

Z-värde 0,028 1,269  -2,412**  -2,747**

Vinnare Förlorare

 
 
Resultaten i Tabell 5.2 påvisar tvåstjärnig (1%nivå) signifikans för de båda 
förlorarportföljerna vilket styrker överreaktionshypotesen. Dock påvisas ingen signifikans på 
vinnarportföljernas resultat. Däremot styrker de överreaktionshypotesen på så sätt att de 
uppvisar en HPR som är lägre än index, däremot inte tillräckligt mycket för att det ska vara 
statistiskt säkerställt. I både vinnar- och förlorarportföljerna följer de flesta åren 
överreaktionshypotesen, med andra ord att vinnarportföljerna går sämre än index och 
förlorarportföljerna går bättre. 
 
Det finns ett antal extremtal som förstärker våra resultat. Dessa är framförallt portföljer som 
formades 1990, 1991 och 2000. Dessa år, och de tre efterföljande i utvärderingsperioden, 
karaktäriseras av volatila marknader med stora svängningar. Det är möjligt att survivorship 

Portföljnummer Genomsnittlig HPR _

Portfölj 1  (vinnare) 0,998 0,349

Portfölj 2  (vinnare) 0,934 0,244

Portfölj 3 0,835 0,155

Portfölj 4 0,861 0,184

Portfölj 5 0,893 0,160

Portfölj 6 0,995 0,209

Portfölj 7 0,916 0,250

Portfölj 8 1,059 0,186

Portfölj 9   (förlorare) 1,144 0,280

Portfölj 10 (förlorare) 1,365 0,608



bias påverkar dessa portföljer starkare än övrigt eftersom vi bortsett från företag som 
försvunnit från börsen, till exempel vid konkurser. Om vi exkluderar dessa tre extremår får vi 
en genomsnittlig överavkastning för Portfölj 10 på 15,7% med standardavvikelsen 0,313 och 
ett Z-värde på 2,343 vilket betyder att det fortfarande är statistiskt säkerställt med en 
tvåstjärnig signifikans. 
 
Noterbart är att i de fall då Portfölj 1(vinnare) går som bäst, är de år som Portfölj 10(förlorare) 
går som sämst (se Bilaga 1). Detta talar för att under de flesta, men inte alla, perioder stämmer 
överreaktionshypotesen. Vid ett Pearson-test för att avgöra korrelationen får vi fram att 
Portfölj 1 och 10, med en enstjärnig signifikans, har en korrelering på -0,488. Detta betyder 
att de är negativt korrelerade vilket man även kan se i Diagram 5.1: 
 
Diagram 5.1 
 

1982-2002

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Perioder

H
P
R Serie1

Serie2

 
 
 
En förklaring till att Portfölj 9 och 10 är de som har högst HPR är negativ autokorrelation. 
Priserna på aktierna i dessa portföljer har drivits ner under dess fundamentala värde på grund 
av att aktörer på marknaden överreagerar på dåliga nyheter. Det är dessa aktiers strävan 
tillbaka till sitt ”rätta” värde som utgör den negativa autokorrelationen och som skapar 
överavkastning för förlorarportföljerna. Denna tendens med negativ autokorrelation är inte 
lika vanlig för vinnarportföljerna. Resultatet vad det gäller autokorrelation i vår studie 
stämmer väl överens med tidigare studier t.ex. Boudoukh 1994, vilket vi tror beror på att 
investerare inte överreagerar på positiva nyheter lika mycket som på negativa. Av det tycker 
vi oss kunna påvisa att investerare inte är fullt rationella. 
 
 
 
 
 
 
 

 



KAPITEL 6 
 

SLUTSATSER 
 
 
 

Här sammanfattar vi vår uppsats samt ger tips på vidare forskning. 
 
 

Fama´s EMH förkastas om och om igen på de olika effektivitetsnivåerna. Den här studien 
förkastar EMH på svag effektivitet eftersom den visar att man kan uppnå systematiska 
överavkastningar med hjälp av teknisk analys. Genom att hela tiden investera i de senaste 
årens förloraraktier kan man, enligt vår studie, skapa övervärde. Dock ska dessa resultat tas 
med en nypa salt som vi tidigare nämnt på grund av survivorship bias och att vi inte tagit 
hänsyn till transktionskostnader. Vi har inte redovisat varför och till vilket värde företag har 
försvunnit från börsen. Det kan röra sig om att företag blivit uppköpta, i dessa fall kan ägarna 
räkna med att sälja med premie, men det kan också röra sig om att företag har gått i konkurs 
vilket leder till en förlust för dess ägare. Just aktierna i Portföljerna 9 och 10 (förlorare) skulle 
kunna tänkas vara extra utsatta för survivorship bias, då dessa aktier under en period har gått 
dåligt och därför kan ses som en uppköpskandidat då de kan räknas som ”billiga”. Likväl kan 
de gå i konkurs bland annat för att ägarna ser företaget som en osäker investering och därför 
är ovilliga att skjuta till mer pengar vid en eventuell nyemission. 
 
Vårt syfte i uppsatsen är att undersöka om det finns en påvisbar omvänd avkastning på 
Stockholms börsen och om denna kan bero på en överreaktionseffekt.  
 
Våra resultat stämmer bra överens med de ledande studier som gjorts på ämnet tidigare (De 
Bondt och Thaler 1985 och 1987) vilka visar på att överreaktionshypotesen är signifikant. 
Resultaten på detta är tydliga vad gäller förloraraktier men inte lika tydliga på vinnaraktier 
som resultaten i tidigare studier. 
 
Vår studie grundar sig på aktieårsdata från åren 1980 till 2005 med portföljer som bildas varje 
år mellan 1982 och 2002. Att portföljerna inte är under samma år som undersökningen beror 
på de formerings- och utvärderingsperiod som vi har på tre år vardera. Vi fann en systematisk, 
statistiskt säkerställd, överavkastning för förlorarportföljerna även när vi bortser från 
extremår. Underavkastningen vi fann hos vinnarportföljerna är dock inte statistiskt 
säkerställd. 
 
Vad våra resultat beror på är inte helt lätt att säga entydigt. En teori som vi har diskuterat 
mycket är psykologiska aspekter. Investerare är irrationella och agerar i flock. När dåliga 
nyheter presenteras överreagerar man på dessa vilket leder till stora kursfall. Det tar tid, ett 
par år enligt vår undersökning, innan aktier hämtar sig efter den här typen av fall. Aktörer på 
marknaden reagerar inte lika kraftigt och irrationellt på positiva nyheter vilket skulle leda till 
stora kurslyft och övervärdering. Vi kan därför dra slutsatsen att överreaktion på Stockholms 
börsen framför allt sker vid negativa nyheter. 
 
Det är osäkert om man kan presentera en säker investeringsstrategi utifrån våra resultat. Då vi 
varken har tagit med de företag som försvunnit från börsen eller transaktionskostnader är det 



svårt att med säkerhet säga att man enbart ska investera i aktier som gått dåligt de senaste 
åren. Vi ser gärna att denna studie ligger som grund för vidare forskning där man även tar i 
beaktning de parametrar som vi inte haft med. Man skulle även kunna komplettera denna 
studie med att undersöka varför företag försvinner från börsen och hur dessa påverkar dess 
aktieägare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Källförteckning 
 
 

 
 
Appelgren, Camilla., Cramér, Martin., Havgärde, Daniel., Holm Filip, (2004) ”Överreaktion 
på Stockholmsbörsen 1950-1997” , Kandidatuppsats Nationalekonomiska Institutionen vid 
Lunds Universitet.  
 
Arnold, Glen, (2005) Corporate Financial Mangagement, Pearson Education Limited, 3:e 
upplagan. 
 
Boudoukh Jacob., Richardson Matthew P., Robert F. Whitelaw (1994), “A Tale of Three 
Schools: Insights on Autocorrelations of Short-Horizon Stock Returns”, Review of Financial 
Studies, Vol. 7, s. 539-573. 
 
Brown, Stephen.J., Goetzmann, William., Ibbotson, Roger., Ross, Stephen.A, (1992) 
“Survivorship Bias in Performance Studies”, The Review of Financial Studies, Vol 5, s. 553-
580.  
 
Bryman, Alan., Bell, Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB 
 
Cha, Gun-Ho, (1993), Reappraisal of market efficiency tests Arising from Nonlinear 
Dependence, Fractals, and Dynamical Systems Theory, Ekonomiska forskningsinstitutet vid 
handelshögskolan i Stockholm.   
 
Claesson, Kerstin (1987) Effektiviteten på Stockholms fondbörs, Ekonomiska 
forskningsinstitutet vid handelshögskolan i Stockholm   
 
Dreman, David, and Michael Berry. (1995). “Overreaction, Underreaction and the Low P/E 
Effect”, Financial Analysts Journal, Vol 51, s. 21-30. 
 
De Bondt, Werner F.M., Thaler, Richard, (1985), ”Does the Stock Market Overreact?”, The 
Journal of Finance, Vol.40, No.3, 1985, s.793-805. 
 
De Bondt, Werner F.M., Thaler, Richard, (1987), “Further Evidence on Investor Overreaction 
and Stock Market Seasonality”, The Journal of Finance, Vol. 42, No.3, 1987, s 557-582. 
 
Elton, Edwin J., Gruber, Martin J, (1995), Modern Portfolio Theory & Investment Analysis,  
 
Fama, Eugene., Kenneth French. (1992). "The Cross-Section of Expected Stock Returns". 
Journal of Finance, Vol 47, s. 427-465. 
 
Fama, Eugene (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, 
Journal of Finance, Vol 25, No 2, 1970, s. 383-417. 
 
Fama, Eugene., French, Kenneth R., (1988), ” Permanent and Temporary Components of 
Stock Prices”, The Journal of Political Economy,Vol 96, No. 2, 1988, s. 246-273. 
 



Frankfurter, George M., Collette, Llyod F., McGoun, Elton G, (2002) “Resistence is futile: 
The assimilation of behavioural finance”, Journal of economic behavior & organization,Vol 
48, 2002, 375-389. 
 
Hansson, Daniel., Lind, Martin, (2006), “Contrarian Strategier – En eventstudie på den 
svenska aktiemarknaden”. Kandidatuppsats Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds 
Universitet.  
 
Haugen, Robert.A, (2001), Modern Investment Theory, Prentice Hall. 
 
Holmström, Nancy, (1997), Ekonomiskt uppslagsverk, Wahlström & Widstrand. 
 
Jacobsen, Dag Ingvar, (2002), Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och 
andra samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur AB, 1:a upplagan. 
 
Kahneman, Daniel & A. Tversky (1973), “On the Psychology of Prediction,” Psychological 
Review, vol. 80, s. 237-251. 
 
Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, (1994), “Contrarian Investment, 
Extrapolations, and Risk.”, Journal of Finance, Vol 49, s. 1541-1548. 

 
Loughran Ritter (1996). “Long-Term Market Overreaction: The Effect of Low-Priced 
Stocks”, Journal of Finance, Vol 51, s. 1959-1950. 
 
Malkeil, Burton G, (2003), The Efficient Market Hypothesis and Its Critics”, CEPS Working 
Paper No. 91 
 
Newbold, P et al (2003) Statistics for business and economics, Prentice Hall, 5:e upplagan 
 
Poterba, James., Lawrence Summers, (1988), “Mean Reversion in Stock Returns: Evidence 
and Implications”, Journal of Financial Economics, Vol 22, 27-60. 
 
Richardson, Matthew., Smith, Tom, (1991), “Tests of Financial Models in the Presence of 
Overlapping Observations, Vol 4, s. 227-254. 
 
Sharpe, William.F., Alexander, Gordon.J., Bailey, Jeffrey.V., (1995), Investments, New 
Jersey: Prentice Hall. 5:e upplagan. 
 
Säfvenblad, Patrik, (1997), “Trading volume & autocorrelation: Empirical evidence from the 
Stockholm Stock Exchange”, Working Paper No.191. 
 
Sörensson, Erik., Stiernstedt, Nils, (2004), “En studie av säsongsanomalier på den svenska 
aktiemarknaden”, Kandidatuppsats Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet. 
 
Wilbur, William L. (1972), Return and Risk characteristics of high-grade bonds, The 
Quarterly Rewiew of Economics and Business, no 3 
 
Elektroniska källor 
 
Heakal, Reem, 15 oktober 2002, “What Is Market Efficiency”. 



http://www.investopedia.com/articles/02/101502.asp 
 
www.omx.se 
 
 


