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Abstract  

Title: Abnormal return during different business cycles at the Stockholm Stock Exchange 

 

The efficient market hypothesis is one of the central aspects in financial research which assumes 

that assets are correctly priced from all available information and that the only way to achieve 

abnormal return is for investors to expose themselves to more risk. This gives an incentive to 

investigate whether there are other ways to achieve this. One method could be through De Bondt 

and Thalers (1985) contrarian strategy, which means that investors buy oversold stocks. The 

other way around goes for overbought stocks, in which investors consequently short them. 

There is however a variation in the research whether this method is proven valid or not. Another 

unexplored subject is regarding its validity in different business cycles. The purpose of this 

study is to explore if overreactions exists at the Swedish stock index OMXS30. This will be 

based on substantial daily price movements and whether these potential overreactions differ 

through the business cycle. Data on all companies included in the index from 1996 to 2017 was 

analyzed through an event study with an estimation window of 20 days and 50 days post event 

window.  

  

The main findings of this study show that loser stocks did overreact but that winner stocks in 

an opposite way underreacted. This means that both samples had a positive abnormal return. 

This abnormal return was substantially higher during recessions than expansions, which 

indicates that the business cycle has an important role when studying overreactions.  

  



   
 

  



   
 

Sammanfattning 

Mycket av forskningen inom den finansiella ekonomin bygger på den effektiva 

marknadshypotesen som antar att information är korrekt prissatt och att det enda sättet för 

investerare att systematiskt nå överavkastning är att exponera sig för mer risk. I och med detta 

blir det relevant att studera om det finns andra sätt för att uppnå detta. En föreslagen metod för 

att uppnå detta är via De Bondt & Thalers (1985) contrarianstrategi, att köpa översålda 

respektive blanka överköpta aktier. Det råder dock fortfarande meningsskiljaktighet bland 

forskare om huruvida dess förekomst är rådande eller ej. Vidare är ett annat outforskat område 

om dess effekt skiljer sig åt beroende på konjunktur. Syftet med studien är således att undersöka 

om det existerar överreaktioner på OMXS30 vid stora endagsförändringar på aktiekurser samt 

om dessa eventuella överreaktioner skiljer sig beroende på rådande konjunkturfas. Data från 

1996 till 2017 har använts med en formeringsperiod på 20 dagar och en utvärderingsperiod på 

50 dagar.  

  

Resultatet mynnade ut i en överreaktionseffekt för de identifierade förlorareventen samt en 

motsvarande underreaktion för vinnareventen. Konjunkturen visade sig ha en betydande 

påverkan då överavkastningen var betydligt högre för båda urvalen under perioder av 

lågkonjunktur. 
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Definitioner och förkortningar 

CAPM Capital Asset Pricing Model 

EMH Efficient Market Hypothesis (effektiva marknadshypotesen) 

Abnormal 

avkastning 

Avkastning som skiljer sig från jämförelseindex (benchmark), kan vara 

antingen i form av över- eller underavkastning 

Över/under- 

avkastning 

Avkastning som är högre (lägre) än avkastningen i jämförelseindexet 

Vinnare Aktie som haft en överavkastning 

Förlorare Aktie som haft en underavkastning 

CAR Cumulative Abnormal Return (den kumulativa abnormala avkastningen) 

CAAR Cumulative Average Abnormal Return (den genomsnittliga kumulativa 

abnormala avkastningen) 

Anomalier Avvikelse i avkastningen med viss regelbundenhet 

Kort sikt Noll till 30 dagar 

Medellång sikt En till tre månader 

Lång sikt Mer än tre månader 

BNP Bruttonationalproduktion för ett land under en viss period 

IPI Industriproduktionsindex som anger industriproduktionens utveckling 

Teknisk analys Metoder som används för att förutspå olika tillgångars framtida 

kursutveckling, baserat på historiska priser. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mycket teori och forskning inom den finansiella ekonomin bygger på den effektiva 

marknadshypotesen (EMH) som togs fram av Fama år 1965. Hypotesen grundar sig i att 

investerare beter sig rationellt och att tillgångspriserna återspeglar all tillgänglig information. 

Eftersom all information antas vara korrekt värderad innebär det att investerare måste exponera 

sig mot högre risk för att skapa en högre avkastning och det går således inte att skapa en 

metodisk överavkastning. Avvikelser kan förekomma men förklaras då mer som tillfälligheter 

(Fama, 1965). 

  

Efter att Fama publicerade sin teori om EMH har det senare tillkommit teorier om psykologisk 

påverkan på investerares beslut, ämnet har kommit att kallas behavioural finance. Enligt 

behavioural finance agerar investerare inte alltid rationellt, vilket är ett av grundantagandena i 

EMH. Dessa irrationella beteenden förklaras genom olika anomalier i köp- respektive 

säljbeteende som i sin tur delvis kan förklaras genom avvikande förhållande till risk och 

avkastning (Fama, 1965; Nofsinger, 2014). En av dessa anomalier är överreaktioner, som påstår 

att investerare inte värderar ny information fullständigt korrekt. Detta kan visa sig i att stora 

positiva (negativa) nyheter resulterar i kraftiga uppgångar (nedgångar) i aktiekurser bortom 

dess fundamentala rimlighet (Nofsinger, 2014). De Bondt & Thaler (1985) undersökte detta 

fenomen med tron om att ifall överreaktioner existerar borde det gå att skapa överavkastningar 

vid dessa skeden. Detta eftersom att kursen bör återhämta sig till sitt rimliga värde efter den 

tillfälliga avvikelsen. Deras resultat bekräftade hypotesen om att överreaktioner existerar och 

att det därav kan vara lönsamt för investerare att använda sig av en contrarianstrategin. Den 

innebär att investerare går emot den aggregerade gruppen genom att blanka (köpa) så kallade 

vinnaraktier (förloraraktier) i tron om att en utveckling i motsatt riktning kommer inträffa.  

  

Vidare har studier inom ämnet behavioural finance visat att den ekonomiska konjunkturen kan 

påverka hur marknaden reagerar på ny information. Under högkonjunktur tenderar investerare 

att överreagera till negativa nyheter och vid lågkonjunktur sker, i kontrast till detta, reaktioner 

i underkant för publicering av positiva nyheter. Det anses uppstå på grund av marknadens 

negativa syn på osäkerhet, där ny information som går emot den ekonomiska situationen bidrar 

till ökad osäkerhet (Veronesi, 1999).  
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1.2 Problemformulering 

De Bondt & Thalers (1985) teorier gav upphov till vidare studier om ämnet för att se om 

överreaktionshypotesen kunde bidra till överavkastning på andra marknader, under olika 

perioder och olika faser i konjunkturen. Många andra studier accepterar initialt denna 

överreaktion (De Bondt & Thaler, 1985; Chan, 1988; Lakonishok, Shleifer & Vishny, 1994; La 

Porta, 1996; Zarowin, 1990), men det är fortfarande omdebatterat om varför dess förekomst 

existerar och i vilken utsträckning. En bakomliggande orsak kan vara att marknadens 

investerare agerar irrationellt, och därmed motsäger EMH, men det kan även bero på andra 

faktorer där vissa studier exempelvis nämner småbolags- och januarieffekten (Agrawal & 

Tandon, 1994; Banz, 1981; Zarowin, 1990; Wachtel, 1942). Vidare visar Chan (1988) på att 

den överavkastning som förekom i De Bondt & Thalers studier kan bero på misstolkning av 

risk. Sammanfattningsvis råder det alltså diskrepans i forskningen kring existensen av 

överreaktioner och dess eventuella omfattning. 

 

Sedan slutet av 1900-talet har det alltmer accepterats att psykologi spelar en viktig roll i 

investerares beslut men hur dessa psykologiska element uttrycker sig kan variera. En orsak som 

sannolikt kan bidra till variationen är det aktuella konjunkturläget som råder, där investerare 

tenderar att vara olika riskaversiva beroende på om marknaden befinner sig i en recession, 

återhämtningsfas eller i toppen av en bubbla (Nofsinger, 2014). Ofta bildar investerare en 

övertro på sin egen förmåga under goda tider. Detta kan bidra till att investerare tar större risker 

och gör fler transaktioner vilket i sin tur kan påverka avkastningen negativt till följd av ökade 

courtageavgifter. Ytterligare en orsak till den ökade exponeringen mot risk kan bero på hur 

marknaden reagerar på ny information som ökar osäkerheten i aktien. Denna reaktion till följd 

av ny information kan även skifta beroende på det ekonomiska läget (Veronesi, 1999). 

  

Studier och forskning inom ämnet överreaktion på den svenska aktiemarknaden är relativt 

bristfälligt. Ämnet domineras här främst av kandidat- och magisteruppsatser med olika ansatser. 

Appelgren, Cramér, Havgärde & Holm (2004) undersökte exempelvis fenomenet på lång sikt 

med månadsdata medan Berg & Bergström (2015) undersökte det på kort sikt med veckodata. 

Ingen av uppsatserna har dock undersökt om, och i så fall hur, fenomenet skiljer sig beroende 

på konjunkturläget. Även mycket av den internationella forskningen som ligger till grund för 

dagens kunskap om överreaktioner gör ingen avgränsning beroende på när i konjunkturen 

eventuella överreaktioner sker. Visserligen finns det studier som bekräftar att investerarens 

sentiment förändras i linje med att konjunkturens fas skiftar (Veronesi, 1999), men här anses 
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oavsett finnas en kunskapslucka vad gäller kombinationen av överreaktioner och det 

ekonomiska läget. Vidare menar Antweiler & Frank (2005) att tidigare eventstudier som 

undersökt fenomenet med dagsdata framförallt har gjort detta på ett fåtal dagars data. Det kan 

därför finnas möjlighet att vidga förståelsen för överreaktioner genom att undersöka företeelsen 

med dagsdata över längre perioder. 

  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att genom en eventstudie utreda ifall det förekommer 

överreaktioner på OMXS30 vid kraftiga endagsförändringar på aktiekurser. Detta undersöks 

utifrån dagsdata på medellång sikt och vidare syftar uppsatsen att utreda om, och i så fall hur, 

eventuella överreaktioner skiljer sig åt beroende på det ekonomiska konjunkturläget. Utifrån 

detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

  

• Förekommer det överreaktioner på aktier som ingår i OMXS30 vid dagar med de 

kraftigaste kursförändringarna? 

• Om överreaktioner förekommer, skiljer sig dessa beroende på konjunkturen och i så fall 

hur? 

  

1.4 Metod 

Undersökningen har gjorts som en eventstudie där historiska aktiekurser analyserats. Data över 

dagsavkastningar har undersökts där de en procent mest extrema avkastningarna för respektive 

bolag valdes ut. Därefter har avkastningen mätts via Cumulative Average Abnormal Return 

(CAAR) för de följande 50 handelsdagarna för att se om någon abnormal avkastning, relativt 

index, förekom. Resultatet har sedan säkerställts genom signifikanstester gentemot 

slumpvariabel för att se om det skiljer sig från noll. 

  

1.5 Avgränsning 

Datamaterialet har avgränsats till aktier noterade på den svenska marknadsplatsen 

Stockholmsbörsen och indexet OMXS30. Valet av aktiedata har varit dagsdata, där 

stängningskursen utgör det specifika värdet, under tidsperioden 1996-06-24 till 2017-03-08. 

Tillgänglig data över vilka bolag som ingick i OMXS30 respektive år sträckte sig till 1996-06-

24 varav detta datum har valts som startpunkt. Event för bolag under uppköp har exkluderats 

då det i dessa fall genom budet finns ett bestämt pris på bolaget. Huruvida marknaden 
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överreagerar eller inte är i dessa fall irrelevant då budet på bolaget generellt blir den 

bestämmande faktorn för dess värde och inte hur investerare värderar det.  

  

I studien har även transaktionskostnader samt skatter exkluderats. Samtliga avgränsningar 

motiveras tydligare i metodkapitlet.  

  

1.6 Studiens bidrag 

Ämnet överreaktioner är främst undersökt på längre tidsperioder med vecko- eller månadsdata 

alternativt på väldigt kort sikt efter specifika händelser, exempelvis kvartalsrapporter. 

Eventstudier baserade på dagsdata och medellång- eller lång sikt är desto mer outforskat. Vidare 

finns det ett stort gap i forskningen vad gäller fenomenet i samband med konjunktur samt att 

studier på den amerikanska marknaden är klart dominerande. En kombination av att använda 

en förhållandevis outforskad metod, undersöka om fenomenet varierar över olika lägen i 

konjunkturen samt utgå ifrån empiri från den svenska marknaden anses leda till att denna 

studien har goda förutsättningar till att bidra med ytterligare insyn kring fenomenet 

överreaktioner.  

  

1.7 Disposition 

Kapitel 2 

I detta avsnitt presenteras teorier från tidigare studier och forskning som ligger till grund för 

uppsatsen.  

  

Kapitel 3 

Här presenteras det tillvägagångssätt som kommer följas för att genomföra studien.  

  

Kapitel 4 

Resultatet utifrån vald metod presenteras här och blir avgörande för kommande kapitel. 

  

Kapitel 5 

Utifrån teorier och tidigare forskning analyseras resultatet under detta avsnitt. 

  

Kapitel 6 

Avslutningsvis bestäms i detta kapitel om studiens syfte har uppnåtts samt innebörden av dess 

resultat.  
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2. Teori 

2.1 Prissättning av aktier 

En vedertaget tillämpad metod för värdering av företag är genom diskontering av framtida 

kassaflöden. Aktiepriset bestäms då genom ett diskonterat nuvärde av förväntade framtida 

kassaflöden (free cash flows to equity) dividerat med antalet utestående aktier. 

Diskonteringsfaktorn som tillämpas har främst ett hänsynstagande till den icke diversifierbara 

marknadsrisken, men även företagsspecifika riskfaktorer kan i vissa fall förekomma. Formeln 

förklaras nedan, där CF är kassaflödet under perioden t, n är tillgångens livslängd och r är 

diskonteringsfaktorn som representerar risken i kassaflödena. När det gäller företag och aktier 

används principen going concern som tillgångens livslängd (Damodaran, 2012). 

 

Value = ∑ CFt
t=N
t=1 ∕ (1 + t)t,   (1) 

  

2.1.1 Den effektiva marknadshypotesen 

En av den teoretiska ekonomins grundpelare är EMH, formulerad av Fama 1965. Fem år senare 

publicerade han ytterligare verk som utvärderade och bevisade hypotesen att marknaden är 

informationseffektiv. Den direkta definitionen enligt Fama är “a market in which prices always 

‘fully reflect’ available information is called ‘efficient’” (Fama 1970, s. 383). Om alla 

investerare är rationella, värderar enligt samma metod, har tillgång till samma information och 

värdesätter den informationen på samma sätt bör marknaden vara informationseffektiv. Då 

dagens pris inkluderar all relevant tillgänglig information kommer det bidra till att detta pris 

även blir det bästa estimatet för morgondagens pris, då ingen ytterligare framtida information 

ännu finns tillgänglig. Denna statistiska process kallas en martingal och definieras som: 

 

𝐸(𝑃𝑡+1|𝐼𝑡) = 𝑃𝑡 ,    (2) 

  

där 𝐸(𝑃𝑡+1|𝐼𝑡) är det förväntade värdet imorgon, givet den information som finns tillgänglig 

idag och 𝑃𝑡 är dagens pris (Sjö, 2016). 

  

För att ytterligare tydliggöra EMH skapade Fama tre olika definitioner för styrkan i 

effektiviteten, nämligen en svag, halvstark respektive stark form (Fama, 1970).  
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Svag form 

I den första och svagaste formen reflekteras historisk marknadsinformation om priser, volatilitet 

och omsättning på aktier i dagens aktiepris. Tolkning av historisk information kan därmed inte 

bidra till någon överavkastning eftersom den historiska informationen redan är inprisad i dagens 

kurs. Detta leder till att teknisk analys ej ska vara lönsamt i och med att investerare då försöker 

förutse kursutveckling baserat på historiska trender. Enligt studien från 1970 fann Fama starka 

bevis för att denna nivå av effektivitet gällde.  

  

Halvstark form 

Vid nästa nivå är även all publik information inprisad i dagens aktiekurser. För att i detta läge 

skapa en överavkastning krävs alltså tillgång till information som allmänheten inte kan ta del 

av, annars är allt redan inprisat i dagens aktiekurser och det är således överflödigt att analysera 

fundamenta på egen hand. För denna nivå av effektivitet finner Fama relativt starka bevis. 

  

Stark form 

Slutligen diskuterar Fama förekomsten av stark form av effektiva marknader. Vid denna nivå 

är inte bara historisk och publik information redan inprisad i aktiekurser utan även privat 

information. Detta innebär att inte ens tillgång till insiderinformation om företag kan leda till 

överavkastning (Fama, 1970). 

  

EMH är en viktig förutsättning i många ekonomiska teorier och modeller än idag men har 

samtidigt blivit kraftigt kritiserad genom åren. Detta delvis då den utgår ifrån en förenklad bild 

av verkligheten men även då den baseras på att investerare och finansiella aktörer är rationella 

(Fama, 1970). Försvarare av EMH menar samtidigt att om marknaden inte är effektiv borde 

professionella investerare kunna överprestera sina jämförelseindex vilket allt som oftast inte 

sker (Malkiel, 2005).  

  

2.1.2 Random Walk 

Enligt samtliga former av EMH sker kursförändringar slumpmässigt till följd av ny, 

oförutsägbar information eller till följd av en förändrad riskpremie. I den svaga samt halvstarka 

formen av EMH ska insiderinformation kunna leda till fördelar gentemot marknaden, i övrigt 

anses dock en metodisk överavkastning mot index inte vara möjlig att uppnå på längre sikt. 

Random walk presenterades redan år 1900 av den franske matematikern Louis Bachelier och 

bevisar just detta fenomen (Davis & Etheridge, 2006). Om aktiepriser utvecklar sig enligt en 
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martingalprocess förutsätts att riskpremierna är tämligen konstanta, på lång sikt kan därför 

endast förändrade riskpremier påverka avkastningen. Vidare anses dagsavkastningarna vara 

oberoende så att ena dagens avkastning inte kan användas för att förutspå den nästkommande. 

Den eventuella skillnaden i pris mellan dagarna kallas för vitt brus. Random walk innebär att 

överreaktioner på aktiemarknaden inte borde förekomma och därmed även att någon abnormal 

avkastning inte heller kan uppnås till följd av denna eventuella anomali. Nedan beskrivs random 

walks definition, där 𝜀𝑡 är den okorrelerade slumptermen i form av vitt brus: 

  

𝑃𝑡 = 𝑃𝑡−1 + 𝜀𝑡 ,    (3) 

  

Aktier prissätts utifrån marknadens prognoser över företagets framtida verksamhet. Tillgänglig 

information används för att utföra dessa prognoser men det faktiska utfallet som väl sker går 

enligt random walk-teorin och EMH inte att förutse. Detta innebär att eventuella 

kursförändringar som sker utan att ny information tillkännagivits är helt oförutsägbara. När 

marknaden väl tar del av ny information prisas denna omedelbart in i aktiekursen och 

överavkastning går således ej att uppnå (Gallea & William, 1998).  

  

Överreaktionshypotesen motsäger sig detta resonemang då den istället menar att investerares 

historiskt irrationella beteende även kommer gälla framöver och att det således kan gå att 

förutse framtida kursrörelser. Kritiker till random walk och EMH går i samma riktning och 

belyser hur vissa investeringsstrategier har kunnat överprestera marknaden under längre 

perioder. Gallea & William (1998) diskuterar vidare hur random walk-teorin delvis kan stämma 

även om vissa strategier överpresterar marknaden. De anser att kursförändringar på kort sikt 

mycket väl kan vara slumpmässiga men att random walk kanske inte stämmer på längre sikt.  

  

2.1.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Att uppskatta förväntad avkastning är av intresse för såväl investerare som andra finansiella 

aktörer. Den troligtvis mest allmänt accepterade modellen för att mäta relationen mellan risk 

och den förväntade avkastningen för ett värdepapper är Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

som presenterades år 1964 av William Sharpe. Modellen bygger på antagandet att investeraren 

ska bli kompenserad för faktorerna time value of money och risk (Sharpe, 1964). Precis som för 

random walk-processen blir här riskpremien den avgörande faktorn för förväntad avkastning. 

CAPM har vidareutvecklats till ett flertal justerade modeller varav Marknadsmodellen (som 

presenteras i avsnitt 3.5.1) är en av dem. 
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Den första faktorn, time value of money, återspeglas i den riskfria räntan, vilket innebär den 

avkastning som en investerare kan förväntas få genererat av en riskfri placering. En sådan 

avkastning motsvaras oftast av en placering i en 10-årig statsobligation, men det kan även vara 

fråga om både längre och kortare perioder, genom exempelvis statsskuldväxlar. Den senare 

faktorn, risk, är representerad av den extra risk som en enskild tillgång har i jämförelse med 

marknadsrisken. Detta beräknas genom att multiplicera beta-värdet för tillgången med 

marknadspremien, som är marknadens extra avkastning i förhållande till den riskfria räntan. 

Det enda som således avgör om en aktie förväntas generera en högre avkastning än marknaden 

är dess betavärde. För att CAPM ska fungera krävs det att vissa antaganden är uppfyllda, 

däribland att investerare är rationella samt att det gäller samma villkor för in- och utlåning av 

den riskfria räntan för alla investerare (Sharpe, 1964).  

  

𝐸(𝑟) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 ∗ 𝐸(𝑅𝑀 −  𝑅𝑓) ,   (4) 

  

E(r) motsvarar den förväntade avkastningen för den enskilda aktien, Rf innebär den riskfria 

räntan, samt RM betecknar hela marknadens förväntade avkastning. E(RM - Rf) står därmed för 

den förväntade marknadspremien. Ofta används ett index som relevant benchmark för att 

beräkna RM vilket exempelvis kan utgöras av OMXS30 eller OMXSPI för svenska aktier.  

  

2.2 Överreaktionshypotesen 

En av utgångspunkterna i dagens forskning kring överreaktioner är en artikel skriven 1979 av 

Kahneman & Tversky. Författarna undersökte hur individer värderar och påverkas av ny 

information. De drog bland annat slutsatsen att individer tenderar till att värdera förändringen 

av ny information, snarare än det nya stadiet förändringen leder till. Vidare tenderar individer 

att övervärdera dessa förändringar, till följd av ny information, och på motsatt sätt även 

undervärdera redan befintlig information relativt den nya (Kahneman & Tversky, 1979). Detta 

beteendevetenskapliga perspektiv på rationellt beteende har lagt grunden för senare forskning 

kring fenomenet överreaktioner.  

  

Undersökningen av Kahneman & Tversky var av allmän art medan De Bondt & Thaler (1985) 

fokuserade på investerares beteende och huruvida överreaktionshypotesen även gällde på 

aktiemarknaden. I sin undersökning använde de sig av data från The New York Stock Exchange 

(NYSE) mellan åren 1926 till 1982. Med en formeringsperiod på 36 månader utvärderade de 

sedan aktiernas utveckling under följande 36 månader. Resultatet bekräftade att hypotesen även 
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gäller för investerare genom att portföljer bestående av tidigare förloraraktier överpresterade 

portföljer bestående av tidigare vinnaraktier. Detta förklaras med att marknaden har överprissatt 

(underprissatt) de tidigare vinnaraktierna (förloraraktierna) vilket följs av en korrigering av 

aktiepriset i motsatt riktning (De Bondt & Thaler, 1985).  

  

Metoden De Bondt & Thaler använde sig av utgick ifrån att formeringen av vinnar- respektive 

förlorarportföljer skedde i december vart tredje år och där januari var den månad där 

förlorarportföljen hade som högst överavkastning. Detta har fått möta kritik i att januarieffekten 

(se avsnitt 2.4.1) kan ha fått för stor påverkan på resultatet. Metoden har även kritiserats utifrån 

ett flertal olika argument där samtliga påstår att det finns andra orsaker som leder till 

överavkastningen i förlorarportföljen och att det därmed inte anses vara en framgångsrik 

strategi att agera efter överreaktioner. Viss kritik avvärjdes dock då De Bondt & Thaler (1987) 

bekräftade sitt resultat med justeringar för företagsstorlek, säsongsvariationer och risk, mätt 

enligt CAPM beta. Ytterligare kritik fördes dock mot De Bondt & Thaler även efter deras andra 

studie, där några av dessa presenteras i avsnitt 2.4 - 2.5 nedan. 

  

En annan aspekt som kan leda till överreaktioner är marknadens reaktion vid nyheter, vilket 

kan ha sitt ursprung i sentimentet. Ett positiv sentiment kring en aktie, vars bolag haft en 

kontinuerlig publicering av goda nyheter, tenderar att bidra till en överprissatt kurs. När en 

nyhet väl publiceras sker det till följd av detta en initial överreaktion som under den påföljande 

perioden genererar en lägre avkastning. Motsvarande reaktion inträffar även för aktier vars 

tillhörande sentiment är negativt. Fenomenet uppstår då, i kontrast till föregående, genom att 

investerare initialt överdriver de negativa nyheterna och översäljer aktien vilket bidrar till en 

positiv effekt för kursen under den nästkommande perioden. En anledning till varför denna 

anomali inträffar förklaras av att investerare drar slutsatser om att framtiden förväntas likna 

dåtiden. Om bra nyheter är gängse förekommande från ett bolag finns det uppfattningar om att 

det kommer förbli så i framtiden (Lakonishok m.fl., 1994; La Porta, 1996). 

  

2.2.1 Irrationella investerare 

Om en aktör till följd av bias inte värderar information korrekt anses denne vara en irrationell 

investerare. Detta kan vara till följd av ett flertal faktorer, exempelvis övertro på egen förmåga 

(Daniel & Hirshleifer, 2015) eller som tidigare nämnt överreaktion på ny information.  
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Ytterligare beteende hos irrationella investerare är det så kallade noise trading. Noise traders 

köper och säljer oberoende av relevant, fundamental information och kan tolka 

informationsbrus som köp- eller säljsignaler. Om flera noise traders agerar på samma sätt kan 

detta driva aktiekursen bort från sitt fundamentala värde och öka sannolikheten för 

överreaktioner. Samtidigt finns det många investerare som handlar utifrån “riktig” information 

som härleds från underbyggd korrekta data. Tillsammans skapar detta likviditet och möjliggör 

för aktörer att se priset för tillgångar i marknaden. Utan noise skulle investerare i större 

utsträckning behålla sina tillgångar istället för att handla med dem då de anses vara rätt prissatta. 

Samtidigt som noise traders kan handla tillgången åt ett visst håll kommer investerare med den 

riktiga informationen att handla emot detta för att på så vis tjäna pengar på denna 

informationsasymmetri vilket skapar likviditet. Ett problem är dock att det kan ta tid innan 

priset återvänder till det fundamentalt korrekta värdet samtidigt som ingen med säkerhet kan 

veta vad detta värde verkligen är. I en effektiv marknad brukar det här värdet sättas i prisspannet 

som mer än hälften och mindre än det dubblerade nuvarande priset. På kort sikt kan det uppstå 

en diskrepans mellan pris och fundamentalt värde då volatiliteten för priset är större än 

volatiliteten för värdet. Att använda kortsiktiga data istället för längre tidsdata kan därför ge 

missvisande värden som kan leda till att felaktiga konklusioner dras (Black, 1986).  

  

2.2.2 Flockbeteende 

Människors beslutsfattande tenderar att påverkas av omgivningen. Det finns otaliga mängder 

av situationer där beslut har blivit influerade av hur andra personer runt omkring har agerat. 

Detta kan röra sig om situationer i vardagslivet, vilket exempelvis kan påverka vilken 

restaurang som ska besökas, men det behandlar även om investeringsrelaterade beslut. Studier 

har visat på att människor förväntar sig att andra personer agerar rationellt, då de kan besitta på 

information som för oss är förtäckt. Detta bidrar till att individer agerar likt andra, trots att 

informationen de själva besitter pekar mot något annat. Konsekvensen blir att det bildas ett sorts 

flockbeteende, där människor uppträder likt varandra (Banerjee, 1992).  

  

I praktiken kan flockbeteendet uppträda i handel kring spekulativa tillgångar. Ofta finns det ett 

stort intresse kring dessa tillgångar vilket inte sällan tas upp i media. Media kan exempelvis 

måla upp ett pessimistiskt scenario för värdepappret som leder till säljtryck och ökad 

handelsvolym. Flockbeteendet bidrar i sin tur till att denna kurspåverkan sker med kraftiga 

prisförändringar med anledningen att människor tenderar att agera likt andra och riskerar på så 
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vis att göra irrationella sälj- eller köptransaktioner. Medias påverkan har dock visat sig utgöra 

störst effekt för småbolag (Tetlock, 2007). 

  

2.2.3 Underreaktion 

Huruvida marknaden reagerar på specifika nyheter kan variera beroende på nyhetens art. I en 

studie av Bernard (1992) visade det sig att det sker en underreaktion i marknaden till följd av 

nyheter relaterade till intäkter. I studien gick det att urskilja förekomsten av en abnormalt 

positiv (negativ) avkastning under de följande 60 dagarna efter en positivt (negativt) 

överraskande nyhet. Detta tyder på att marknaden underreagerar vid offentliggörandet av 

information. Denna upptäckt går emot både EMH och överreaktionshypotesen. Det förklaras 

dock också av att företaget kan ha tagit större risk än vad marknaden uppfattat och får således 

ett ökat betavärde. Detta ökade beta-värde antas sedan fortsätta öka även efter tidpunkten då 

nyheten publicerades.  

  

Vidare visar ytterligare en studie att marknaden underreagerar vid offentliggörandet av 

intäktsrelaterade nyheter (Jegadeesh & Titman, 1993). Studien har hittat bevis till att det sker 

en abnormal avkastning under den följande perioden genom att köpa vinnare och sälja förlorare. 

Dessa har identifierats genom att se på den enskilda aktiens utveckling som skett sex månader 

innan publiceringsdatumet. Efter sex månader utvärderades respektive transaktion, vilket totalt 

bidrog till en abnormal avkastning med ett genomsnitt på 12 % per år. Mycket av effekten är 

dock avtagande på längre sikt. Det gick således att dra konklusionen att på kort och medellång 

sikt är marknaden långsam med att processa och integrera information vilket bidrar till 

skapandet av ett momentum i aktien. Studien förklarar att en annan anledning kan vara att 

investerare ändrar sin syn på bolaget efter rapporter. Om en större institutionell investerare 

bestämmer sig för att ta en position i aktien kommer detta att skapa ett köptryck, vilket leder 

till prisökningar för aktierna. Det omvända gäller efter negativa rapporter då större aktörer vill 

avyttra sina positioner. Resultatet testades även för eventuella säsongseffekter, där det visade 

sig att momentumstrategin (se avsnitt 2.7.1) kraftigt försvagades under januari månad men 

under de resterande månader var den abnormala avkastningen fortsatt signifikant.  

  

2.3 Konjunkturcykler 

Konjunkturscyklers påverkan på eventuella överreaktioner är ett relativt outforskat område. 

Nedan definieras konjunktur samt presenteras tidigare studiers resultat över hur investerare 

agerar beroende på konjunkturens läge, detta för att lägga en grund till den kommande analysen.  
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 2.3.1 Definition konjunktur 

För att fastställa konjunkturens läge används ofta data från olika produktions- och 

tillverkningsmått som BNP (bruttonationalprodukt) och IPI (industriproduktionsindex) men det 

går även att tillämpa information för exempelvis arbetslöshet. Investerare försöker många 

gånger att avgöra när det skiftar från låg- till högkonjunktur, eller vice versa, vilket är vedertaget 

svårt då det oftast inte går att fastställa trendbrottet förrän flera månader senare. En 

konjunkturcykels längd har inget bestämt tidsspann, men vanligtvis brukar den nedre gränsen 

vara ett år och den övre gränsen 10–12 år (Burns & Mitchell, 1946). 

  

Hur Sveriges konjunkturcykler definieras kan variera men enligt Edvinsson & Hegelund (2016) 

går det att urskilja nitton stycken olika recessioner i tidsspannet 1913 till 2014 (se bilaga B). 

Mätningen är baserad på svenska BNP-siffror utifrån kvartalsdata där kravet för att klassificera 

en recession (expansion) är minst två kvartal av fallande (stigande) siffror. Även minimilängden 

för en konjunkturcykel definieras och sattes till minst fem kvartal. Vissa av de identifierbara 

recessionerna har fått någon typ av benämning till följd av en händelse. Detta exemplifieras av 

event som första- och andra världskriget, dot-com-bubblan och finanskrisen (Edvinsson & 

Hegelund, 2016).  

  

2.3.2 Agerande utifrån konjunktur 

Aktiemarknaden har en tendens att reagera skiftande beroende på ekonomins tillstånd. Under 

recessioner ökar volatiliteten, vilket bland annat kan förklaras av att enskilda bolags risk ökar 

till följd av en förhöjd skuldsättningsgrad (Black, 1976). Veronesi (1999) menar att en annan 

orsak är den ökade osäkerheten kring prognoser om framtidens tillväxt som råder under 

lågkonjunkturer. Vidare menar han att om tiderna har varit goda och det publiceras negativ 

information som tyder på det motsatta leder det till ökad osäkerhet kring huruvida ett trendskifte 

kommer ske. Investerare kräver då en ökad rabatt som en konsekvens av den ökade volatiliteten 

som inträffar då osäkerhet råder kring den globala ekonomins tillstånd. Marknadens krav på 

ökad rabatt extrapolerar de negativa nyheterna och bidrar till en överreaktion av de nyutkomna 

nyheterna bortom dess fundamentala innebörd. Motsvarande förlopp inträffar för goda nyheter 

under lågkonjunkturer, där en underreaktion i aktiepriser sker som understiger de positiva 

nyheternas fundamentala värde. Orsaken är likt ovanstående resonemang att investerare tar 

betalt för ökad volatilitet till följd av den ökade osäkerheten kring den framtida konjunkturens 

tillstånd (Veronesi, 1999).  
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Ytterligare påverkan av det ekonomiska läget hör till tidsperioden det tar för marknaden att 

justera för överreaktioner i aktiekurser. I en studie från 2005 påvisades ett resultat att det 

förekommer överreaktioner i marknaden och att det sker en snabbare rättelse under 

expansionsfaser än recessioner. Under expansioner sker korrigeringen vanligtvis efter två till 

tre veckor, medan det fortfarande är oklart över tidsperioden gällande lågkonjunkturer 

(Antweiler & Frank, 2005).  

  

Även likviditeten i marknaden har visat skilja sig beroende på konjunkturen (Naes, Skjeltorp & 

Ødegaard, 2011). Under recessioner är likviditeten försämrad, där effekten slår hårdast mot 

mindre bolag. Anledningen förklaras av att investerare allokerar om sina resurser till säkrare 

tillgångsslag vilket främst innebär allokering i aktier med starkare kassaflöden, men även 

totalflykt från aktiemarknaden som i sin tur influerar hela marknaden. 

  

2.4 Anomalier 

Nedan presenteras diverse anomalier som förklarar regelbundna avvikelser i den effektiva 

marknadshypotesen. 

  

2.4.1 Januarieffekten 

En vedertagen anomali är januarieffekten som upptäcktes av Sidney B. Wachtel (1942) då han 

fann oregelbundenheter i marknaden omkring årsskiften. Han uppmärksammade här diverse 

onormala kursuppgångar under januari månad som inte kunde förklaras av CAPM. Anomalin 

har främst sitt ursprung i att investerare säljer av värdepapper innan årsskiftet för att matcha 

realiserade vinster mot orealiserade förluster och på så vis dra nytta av den skattekvittning som 

är möjliggjord för kapitalvinstbeskattning. Detta resulterar i ett ökat utbud och således ett 

säljtryck i slutet av året vilket påverkar kurspriset negativt. När investerare sedan köper tillbaka 

aktier i början av året skapar det i kontrast ett köptryck, vilket i sin tur leder till en kursuppgång. 

En annan anledning som beskrivs i studien är det ökade behovet av likvida medel som uppstår 

i perioden mellan en till två veckor innan jul. Även detta leder till samma utfall som tidigare 

beskrivits. Tidigare har studier visat på att effekten i USA har varit begränsad till småbolag, 

men det har på senare år skiftat över till att inkludera hela den amerikanska marknaden 

(Agrawal & Tandon, 1994).  

  

Wachtel (1942) undersökte endast i vilken utsträckning denna effekt förekom i den amerikanska 

aktiemarknaden, men i nyare studier har det visats att anomalin även förekommer som ett 
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globalt fenomen. I Italien och Hongkong är effekten för januari så påtaglig att den överstiger 

den sammanlagda totalavkastningen för årets resterande månader. Liksom för USA gäller 

effekten för både stora och små bolag. Något som talar för hypotesen om skattekvittning är att 

en förskjuten effekt visade sig förekomma när länder tillämpade olika bokslutsdatum. 

Exempelvis slutar beskattningsåret för Storbritannien i mars, vilket gör att överavkastningen 

träder igenom först i april (Agrawal & Tandon, 1994). Grafen nedan visar avkastningen för de 

olika kalendermånaderna i Sverige och USA enligt Agrawal & Tandoms (1994) resultat, där 

USA representeras av det likaviktade NYSE-indexet.  

  

 

Figur 1 - Genomsnittlig avkastning över olika kalendermånader 1971–1987 

  

Januarieffekten var en av de aspekter som De Bondt & Thaler kritiserades för i sitt resultat kring 

överreaktioner. Zarowin (1990) utvärderade deras studie genom att justera för 

småbolagseffekten (se avsnitt 2.4.2 nedan). Resultatet visade att förloraraktier endast 

överpresterade vinnaraktier under just januari månad och att det därmed var den enda månaden 

då överreaktioner förekom (Zarowin, 1990).  

  

2.4.2 Småbolagseffekten 

En av de kritiker som utvärderade överreaktionshypotesen utifrån ett annat perspektiv var Paul 

Zarowin. Han argumenterade för att det inte var någon överreaktion som ledde till 

förlorarportföljens överavkastning utan snarare faktumet att majoriteten av aktierna i 

förlorarportföljen var små tillväxtbolag. Tidigare studier har visat att små tillväxtbolag ofta 

genererar en högre avkastning och att överreaktion inte var den förklarande faktorn i De Bondt 
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& Thalers studie. När Zarowin justerade portföljerna utifrån företagens storlek kunde inte 

någon överavkastning påvisas samt att under perioder där vinnarna var mindre än förlorarna så 

överpresterade vinnarna (Zarowin, 1990). 

  

2.5 Risk 

Riskens roll i De Bondt & Thalers resultat blev uppmärksammat ytterligare när Chan (1988) 

belyste betydelsen av variation i risk. Chan menade att De Bondt & Thalers metod att använda 

beta från formeringsperioden inte speglade den verkliga risken som gällde under 

utvärderingsperioden. När förloraraktierna går ner i marknadsvärde ökar företagens 

skuldsättningsgrad och därmed även dess default risk, att då använda ett historiskt betavärde 

kan alltså bli missvisande som indikator för aktiens risk. Default risk är risken att ett företag 

inte skulle kunna täcka alla sina betalningsåtaganden, en högre default risk leder till en högre 

lånepremium (Nasdaq, 2017). En annan faktor som ökar förloraraktiernas risk förklarar Chan 

är minskade storleksfördelar och en ökad kostnadsstruktur, vilket innebär att företagets fasta 

kostnaders andel av totala kostnader ökar. Chan använde sig av en metod som justerade för den 

varierande risken och fick då fram ett resultat som endast tydde på en mycket svag 

överavkastning i förlorarportföljen (Chan, 1988).  

  

2.6 Aktiemarknadens likviditet 

Likviditeten på en marknad visar hur snabbt och i vilken omfattning en tillgång kan köpas eller 

säljas utan att anpassa priset alltför mycket. Detta kan gälla allt från en aktiemarknad eller 

bostadsmarknad till handel med konst. Kontanter är den mest likvida tillgången medan bostäder 

och konst i regel anses vara desto mer illikvida tillgångar. Marknader som är illikvida är ofta 

även mer ineffektiva eftersom priserna inte uppdateras lika frekvent (Malkiel, 2003). På 

aktiemarknaden brukar de större listorna anses vara mer eller mindre fullt likvida men det 

behöver inte gälla för aktier på de mindre börserna där förhållandevis väldigt låg handel kan 

förekomma. Lägre likviditet innebär att ny information inte inkorporeras i aktiekurser lika 

snabbt samt att skillnaden mellan köp- och säljkurser (spread) kan vara allt högre. En högre 

spread innebär att köparen (säljaren) av en aktie får betala mer (får mindre betalt) då den måste 

anpassa sig till priset som den motstående parten satt (Demsetz, 1968).  

  

2.7 Portföljvalsstrategier 

Nedan presenteras olika strategier som har utformats inom forskningen för att uppnå abnormal 

överavkastning. 
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 2.7.1 Momentumstrategi 

En investeringsstrategi som grundar sig i ineffektiviteter på marknaden är momentumstrategin. 

En investerare av denna strategi väljer att köpa (sälja) aktier som stigit (fallit) mycket och tror 

därmed på en fortsatt trend i samma riktning. Detta baserar sig i en tro om att marknaden 

underreagerar (se avsnitt 2.2.3) vilket kan leda till en positiv abnormal avkastning när 

marknadspriset kommit ikapp det motiverade värdet på tillgången. Det går även att se strategin 

utifrån perspektivet flockbeteende, och därmed en tro om att en trendande uppgång kommer 

fortsätta, och kanske till och med förstärkas, till följd av ett irrationellt flockbeteende (Hong & 

Stein, 1999). Oavsett om momentumstrategin utgår ifrån en underreaktion eller inte kommer 

den sannolikt att leda till en överreaktion på längre sikt om flocken av investerare fortsätter att 

jaga den stigande trenden.  

  

2.7.2 Contrarianstrategi 

En investerare som tillämpar en contrarianstrategi går emot trenden och köper (blankar) de 

tillgångar som har gått eller förväntas gå sämst (bäst). Namnet på strategin kommer ifrån ordet 

contrary som betyder motsats vilket således innebär att man gör motsatta handlingar till vad 

den aggregerade gruppen gör, oavsett dess riktning. Ett exempel kan vara att köpa en aktie där 

den stora skaran av analytiker har en pessimistisk syn för framtiden. Tanken bakom strategin 

är att då den aggregerade gruppen säger att marknaden ska gå upp, innebär det att investerarna 

redan ligger investerade och har således inte längre någon köpkraft som kan fortsätta driva 

priset uppåt. Dito gäller för nedgångar där det överhängande säljtrycket försvinner när de 

pessimistiska investerarna är klara. En annan tanke med strategin är att marknaden tenderar att 

överreagera i olika riktningar vilket leder till att en potentiell överavkastning möjliggörs då 

priset förväntas återgå till sitt fundamentalt korrekta värde (Chan, 1988). Exempelvis visade La 

Porta (1996) att investerare tenderade att reagera alltför optimistiskt kring vinsten hos aktier 

med hög tillväxt och det motsatta för aktier med låg tillväxt.  

  

2.8 Sammanfattning  

Det finns således stor diskrepans i forskningen kring huruvida överreaktioner förekommer eller 

ej. Vissa studier tyder på att investerare underreagerar på ny information, där en 

momentumstrategi med fördel går att tillämpa. Andra studier visar på överreaktioner där en 

motsvarande contrarianstrategi kan vara av relevans för investerare att nå överavkastning. 

Oavsett finns det anomalier som kan påverka resultaten och på så sätt problematisera huruvida 

det går att fastställa om över- eller underreaktioner förekommer. Vidare har ämnet undersökts 
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på olika sätt, med bland annat olika metoder och perioder. Publicerade artiklar 

överrepresenteras dock av undersökningar på lång sikt, medan kort- och medellång sikt är desto 

mindre utrett. Många fokuserar även bara på den amerikanska marknaden medan den svenska 

marknaden bara granskats av kandidat- och magisteruppsatser.  

  

Tabell 1 - Sammanfattning tidigare studier 

Studie Data Undersök- 

ningsperiod 

Formerings- 

period 

Utvärderings- 

period 

Resultat 

Tidigare forskning 

Kahneman & 

Tversky 

(1979) 

Fråge- 

formulär 

- - - Individer tenderar till att värdera 

förändringen av ny information, 

snarare än det nya stadiet 

förändringen leder till. Ofta 

övervärderas dessa förändringar. 

De Bondt & 

Thaler 

(1985) 

(1987) 

NYSE, 

månads- 

data 

1926 - 1982 36 månader 36 månader De som aktier varit förlorare 

under formeringsperioden på tre 

år överavkastade med ca 25% 

jämtemot vinnaraktierna under 

följande tre år. Effekten syntes 

fortfarande hela fem år senare. 

1987 stärktes forskningen då de 

påvisade att varken 

januarieffekten eller en 

riskpremie hade snedvridit 

resultatet.  

Chan (1988) NYSE, 

månads- 

data 

1932-1983 36 månader 36 månader Vid justering för varierande risk 

under utvärderingsperioden 

uppvisade förlorarportföljen inte 

någon markant överavkastning. 

De Bondt & Thaler hade använt 

sig av historiskt beta, varav 

Chan ville utvärdera hypotesen.  

Zarowin 

(1990) 

NYSE, 

månads- 

data 

1926 - 1982 36 månader 36 månader De Bondt & Thalers resultat 

stämde inte längre när urvalet 

justerades för storlek. 
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Majoriteten av förloraraktierna i 

De Bondt & Thalers studie var 

småbolag.  

Bernard 

(1992) 

NYSE 1974 - 1986 0 (1?) 60 dagar Det förekom en underreaktion 

vid publicering av ny 

information vilket föranledde till 

abnormal avkastning under den 

följande 60 dagars-perioden. 

Jegadeesh & 

Titman 

(1993) 

NYSE 1965 - 1989 0 6 månader Det går att utvinna en abnormal 

avkastning genom att köpa 

vinnare och sälja förlorare efter 

intäktsrelaterade nyheter vilket 

tyder på underreaktion.  

Lakonishok, 

Shleifer & 

Vishny 

(1994) 

NYSE & 

AMEX 

1963-1990 0 5 år Sentimentet kan påverka 

prissättningen. Ett positivt 

sentiment tenderar att leda till en 

överprissatt kurs och vise versa.  

La Porta 

(1996) 

NYSE & 

AMEX. 

Månads- 

data 

1982 - 1991 12 månader 24 månader Contrarian-strategin ger en 

positiv abnormal avkastning, 

framförallt när den baseras på 

förväntad tillväxt. Vidare var 

marknaden alltför pessimistisk 

kring aktier med låg förväntad 

tillväxt och alltför optimistisk 

kring de med hög förväntad 

tillväxt.  

Veronesi 

(1999) 

  1926-1995     Under recessioner finns en ökad 

volatilitet på marknaden. En 

orsak är osäkerhet för framtida 

tillväxt.  

Antweiler & 

Frank (2005) 

NYSE, 

NASDAQ 

& AMEX 

1973 - 2001 5 dagar 35 dagar Studien visar på en överreaktion 

för nyheter där aktiepriserna i 

regel rör sig i motsatt riktning 

efter det initiala hoppet. Vid 

dagen för nyheten sker även en 

ökad volym, men denna avtar 
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alltmer efter nyheten. Under 

expansion sker detta över ca två 

veckor medan det är oklart hur 

lång tid processen tar under 

recession. 

Tidigare uppsatser 

Appelgren, 

Cramér, 

Havgärde & 

Holm (2004) 

A-listan. 

Månads- 

data 

1950 - 1997 36 månader 36 månader Författarna fann en 

överreaktionshypotes för 

förlorarportföljen men inte för 

vinnarna. De undersökte även 

effekterna under olika 

tidsperioder men inte baserat på 

konjunktur.  

Berg & 

Bergström 

(2015) 

Large-, 

Mid- och 

Small cap. 

Vecko- 

data 

2003 - 2014 1 vecka 10 veckor Resultatet visar på en 

överreaktionseffekt i vinnar- och 

förlorarportföljer under den 

första utvärderingsveckan. Vid 

värdeviktning försvinner dock 

denna effekt vilket tyder på en 

småbolagseffekt. 
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3. Metod  
3.1 Val av metod 

3.1.1 Kvantitativ metod 

Det finns i huvudsak två olika tillvägagångssätt vid valet av data samt hur den ska behandlas. 

Kvalitativ forskning och metod eftersträvar en djup förståelse för det undersökta fenomenet 

genom en djupgående strategi på ett fåtal undersökningsobjekt. Detta sker ofta i form av 

intervjuer och vikt läggs på hur den sociala verkligheten upplevs av enskilda individer. 

  

Kvantitativ forskning och metod syftar istället till att skapa en objektiv verklighet genom ett 

stort urval av data. Prövning av teorier via mätning av data är grunden och forskningen bygger 

ofta på hypotesprövning (Bryman & Bell, 2013). 

  

Denna studie antar en kvantitativ ansats då den grundar sig i statistisk undersökning av ett stort 

urval av data. Hypotesformulering sker före datainsamling vilket anses öka resultatets 

objektivitet. Därmed kan förhoppningsvis studien bidra till ett resultat som kan generaliseras 

till fler marknader utöver den undersökta (Sverige).  

  

3.1.2 Deduktiv metod 

Utöver metodvalet kring ett kvalitativt respektive ett kvantitativt tillvägagångssätt behöver ett 

val även göras angående användningen av en induktiv eller deduktiv metod. Den deduktiva 

metoden innehar en bevisande utgångspunkt, där ansatsen testar redan formulerade teorier och 

hypoteser. Detta följs sedan upp av acceptans eller förkastning av den utformade hypotesen. En 

deduktiv ansats är vanligt förekommande vid kvantitativa metoder. 

  

I kontrast till den deduktiva metoden innebär den induktiva ansatsen att slutsatser och teorier 

formas utifrån utförd undersökning. Innebörden är således att man ser vilka slutsatser som går 

att härleda från studiens resultat. Ofta tillämpas en induktiv ansats vid kvalitativa 

undersökningar (Bryman & Bell, 2013).  

  

Då den här studien utgår ifrån redan formulerade teorier föreföll det passande att använda en 

deduktiv metodansats. Detta innebar samtidigt att hypoteser ställdes upp som premisser för att 

avgöra om dessa premisser stämde överens med verkligheten.  
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3.1.3 Eventstudie 

En eventstudie syftar till att visa hur en specifik händelse har påverkat företagsvärdet, oftast 

mätt genom dess marknadsvärde eller aktiepris. För att kunna analysera just den specifika 

händelsens påverkan justeras marknadseffekter bort. Detta kan ske genom olika modeller men 

samtliga har samma ändamål. Ändamålet är att justera bort marknadens avkastning från den 

undersökta aktiens avkastning och på så sätt utvärdera om någon abnormal avkastning har 

förekommit (MacKinlay, 1997). Denna studies val av modell presenteras senare i avsnitt 3.5. 

Exempel på händelser som eventstudier kan tillämpas vid är aktiesplittar, företagsförvärv eller 

kvartalsrapporter.  

  

3.2 Kvalitetsaspekter 

3.2.1 Reliabilitet 

Då urvalet är baserat på Sveriges största reglerade marknad går det med fog att konkludera att 

studiens resultat går att generaliseras för hur det rådande läget i Sverige, i tiden för studiens 

utförande, ser ut. Att exkludera andra svenska handelsplattformar ansågs ha en positiv påverkan 

på resultatets reliabilitet då problemet kring illikvida aktier kunde undvikas. Dessa 

exemplifieras av olika MTF:er som Aktietorget eller Nordic MTF.  

  

Att studiens data är inhämtad från den välkända och gängse, inom finansvärlden, tillämpade 

databasen Thomson Reuters bidrar till att urvalets pålitlighet ökar samt att risken för att dra 

slutsatser utifrån felaktiga data minskar. Det förefaller naturligt att det finns kvar en viss 

osäkerhet kring urvalets reliabilitet till följd av den mänskliga faktorn, där författarnas 

datahantering kan leda till mätfel. För att minska denna risk har urvalet säkerställts genom 

stickprovskontroller utförda av dels utomstående personer, och dels författarna själva.  

  

3.2.2 Validitet 

För att uppnå studiens syfte har en utgångspunkt i De Bondt & Thalers metod använts. Denna 

metod har applicerats i flertalet olika tidigare studier och anses bidra till att studiens validitet 

stärks (De Bondt & Thaler, 1985; Zarowin 1990). Vidare har diverse justeringar av den 

ursprungliga metoden gjorts för att ta emot den kritik som uppkommit genom åren och för att 

göra den så aktuell som möjligt. Dagens finansmarknad ser inte likadan ut som för 30 år sedan, 

där det exempelvis numera finns mäklare som eliminerat courtageavgifter. Lägre 

courtageavgifter möjliggör en högre omsättningshastighet i portföljer utan att avgifterna 

behöver ta ut de eventuella vinsterna. Detta leder till att en justering av 
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ursprungsundersökningens mätperiod, 36 månaders formerings- och 36 månader 

utvärderingsperiod, kan vara av relevans (Mölne, 2016).  

  

3.2.3 Källkritik 

Thomson Reuters Databas har använts för att hämta hem studiens primärdata. Databasen är en 

av de ledande på området och anses vara tillförlitlig vad gäller att tillhandahålla korrekt 

information. Sekundärdata i form av teorier består till största del av vetenskapliga artiklar 

skrivna i välkända tidskrifter med fokus på ekonomi och finans. Vidare har referenslistor för de 

vetenskapliga artiklarna granskats för att få ytterligare teori inom ämnet. Därutöver tillkommer 

data från läroböcker och elektroniska källor. Elektroniska källor ska behandlas med försiktighet 

men då de som använts i denna studie kommer från etablerade och pålitliga hemsidor anses de 

vara tillförlitliga.  

  

3.2.4 Etik 

Denna uppsats har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Ett stort fokus har förelegat kring att uppge så oklanderliga 

data som möjligt. Detta innebär att ingen data har manipulerats och att dess inhämtning har 

skett under god sed. Vid de tillfällen då data har justerats har det varit väl motiverat och utförligt 

beskrivits för att uppge så representativa uppgifter som möjligt.  

  

3.3 Urval av empiri och tillvägagångssätt 

3.3.1 Data- & litteraturinsamling 

Studien har inhämtad data från aktier noterade på OMXS30, detta index inkluderar de 30 mest 

omsatta svenska noterade företagen. Listan baserar sig alltså inte på marknadsvärde, som 

indelningen i Large-, Mid- respektive Small Cap gör, utan inkluderar de aktier som handlas 

med högst omsättning (Nasdaq 2016). Undersökningens primärdata utgjordes av 

stängningskurser vilka framtogs genom Thomson Reuters databas. Thomson Reuters har även 

använts som källa för att ta reda på vilka aktier som utgjorde OMXS30 vid olika tidpunkter, 

vilket baserats på en lista med information över när bolag anslutits till och/eller lämnat indexet. 

En del aktier saknade data för vissa handelsdagar, varvid föregående stängningskurs använts 

för att täcka upp för dessa dagar. Avsaknad av stängningskurs skulle kunna bero på 

handelsstopp, tekniskt fel eller att ingen handel har skett den dagen. 
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Inom litteraturinsamlingen har det använts sekundärdata. Detta innebär data vars ursprung är 

från tidigare forskning (Umeå universitetsbibliotek, 2017). Ingen primärdata i form av 

observationer eller intervjuer har brukats. Informationen har främst hittats i diverse tillgängliga 

söksystem som Google Scholar och Scopus, men även bland refererade källor i vetenskapliga 

artiklar. För att hitta relevanta artiklar har olika sökningar på nyckelord gjorts där fokus i 

huvudsak har varit på ord såsom overreaction, business cycle samt irrational behaviour. Genom 

att undersöka källorna i de mest intressanta artiklarna hittades ytterligare artiklar som i sin tur 

gav upphov till en djupare förståelse inom forskningsområdet.  

  

3.3.2 Urvalskriterier 

Förutom att de undersökta aktierna ska ha varit inkluderade i OMXS30 har ett antal övriga 

urvalskriterier använts. Hämtning av data inträffade 2017-03-09 med föregående dags 

stängningskurs som senaste värde. För att kunna utvärdera eventet med 50 handelsdagar innebar 

detta att alla event efter 2016-12-27 har exkluderats då det inte fanns tillräckligt med data för 

att utvärdera dessa. Urvalsperioden för event har således varit mellan 1996-06-24 och 2016-12-

27. Vidare förekom perioder då aktier bara var inkluderade i OMXS30 under en relativt kort 

period. I och med detta sattes ett kriterium att aktierna skulle ha varit inkluderade i indexet 

under minst sex månade för att lägga fokus på väletablerade aktier.  

  

Urvalet av vilka event som inkluderades i undersökningen baserades på en frequency plot över 

respektive akties mest extrema kursförändringar. Varje akties en procent mest extrema positiva 

respektive negativa avkastningar under urvalsperioden valdes ut. Den faktiska avkastningen för 

de mest extrema eventen i respektive aktie påverkade alltså inte. Det enda relevanta var hur 

förhållandevis hög eller låg avkastningen var för varje enskild aktie. Urvalsmetodiken 

exemplifieras i nedanstående figur. Figuren presenterar Bolidens samtliga endagsavkastningar 

för mätperioden, där de gråmarkerade avkastningarna representerar aktiens vinnar- respektive 

förlorarevent för denna studie.  
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Figur 2 - Urval av event 

Eventen kategoriserades sedan in i vinnar- respektive förlorarportföljer. Indelningen berodde 

på om den extrema kursförändringen var positiv eller negativ, där de positiva eventen klassades 

som vinnare och vise versa. 

  

Vissa event som uppfyller angivna villkor kan ha uppstått till följd av utdelningar. Detta kan 

syfta på utdelningar både relaterat till kontanter samt övrigt, såsom särnotering av 

bolagsandelar. Då det finns studier (Elton & Gruber, 1970; Yan & Wu, 2015) som bekräftar 

irrationellt beteende kring dessa händelser inkluderades dessa event i urvalet.  

  

3.3.3 Undersökningsperiod 

Antweiler & Frank (2005) betonade vikten av undersökningsperiodens längd. Tidigare hade 

majoriteten av eventstudier på överreaktioner gjorts på endast ett fåtal dagars data medan 

Antweiler & Frank använde sig av en formerings- och utvärderingsperiod på respektive 20 

dagars data efter nyheten. De tidigare studierna hade i regel inte påvisat något signifikant 

resultat medan Antweiler & Frank erhöll tydliga resultat som bekräftade 

överreaktionshypotesen. För denna studie har en formeringsperiod på 20 handelsdagar och en 

utvärderingsperiod på 50 handelsdagar använts. Detta i hopp om att ge ytterligare insyn i den 

eventuellt fördröjda korrektionen av eventuella överreaktioner men utan att ha en så pass lång 

utvärderingsperiod att för mycket ny information ska släppas och påverka aktiekursen. I regel 

är det 252 handelsdagar på ett år, detta ger cirka 63 handelsdagar per kvartal. Kvartalsrapporter 
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är en vanlig orsak till stora kursförändringar varav en utvärderingsperiod över 63 dagar 

sannolikt hade kunnat inkludera två kvartalsrapporter vid utvärderingen av en händelse. Med 

50 dagar anses denna problematik undvikas. Black (1986) nämner även problematiken med för 

korta tidsperioder, med mindre än en vecka som exempel. Data över för korta tidsperioder kan 

nämligen innehålla brus vilket påverkar resultatet och reliabiliteten negativt.  

 

 

Figur 3 – Undersökningsperiod 

 

3.3.4 Bortfall  

Då vissa aktier kommer påverkas av diverse specifika händelser kommer dessa att exkluderas 

från urvalet på grund utav dess negativa påverkan på resultatet. De speciella omständigheter 

som kan inträffa är bland annat uppköp, ny- och avnoteringar samt längre handelsstopp. Det 

kan även inträffa att bolag byter namn vilket leder till att vissa data måste säkerställas och 

kontrollmätas manuellt. En annan stor händelse gäller för bolag som gått i konkurs. En 

inkludering av sådana bolag kan ge missvisande värden. Detta uppkommer på grund av att de 

konkursbolagen inte finns med under hela undersökningsperioden, och studien sker således på 

de resterande, överlevande, bolagen. Fenomenet kallas survivorship bias och torde därför 

eftersträvas att undvikas då det annars kan ge alltför optimistiska resultat (Elton, Gruber & 

Blake, 1996). 

  

Vid vissa perioder fanns det bolag med två noterade aktieslag i OMXS30 samtidigt, för dessa 

har endast den mest likvida aktien av dessa valts att inkluderas i urvalet. De bolag vars ena aktie 

exkluderats till följd av detta är: 

• ABB (under perioden 1996-06-24 till 1999-06-23) 

• AstraZeneca (under perioden 1996-06-24 till 1999-04-26) 

• Atlas Copco (under hela perioden) 

• Investor (under perioden 1996-06-24 1997-07-01) 
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• Stora Enso (under perioden 1999-01-04 till 2000-01-01) 

• Stora Kopparbergs (under perioden 1996-06-24 till 1997-12-22) 

  

Vidare saknades data för vissa av de avnoterade aktierna som därmed också behövde exkluderas 

från urvalet helt eller under vissa perioder. Detta gällde följande bolag: 

• Autoliv (under perioden 1996-06-24 till 1997-05-12) 

• Nokia Corp (under perioden 1997-07-01 till 2007-06-04) 

• Sandvik (under perioden 1996-06-24 till 2000-05-10) 

• Telenor Sverige 

  

Ytterligare två aktier exkluderades då de ansågs vara listade på OMXS30 under för kort tid. 

Detta gällde Old Mutual och Qliro som endast var inkluderade i indexet under cirka fem 

månader respektive två dagar. 

  

Då utvärderingsperioden kräver 50 handelsdagar efter identifierat event inträffat har en 

exkludering av de event som inte uppfyller detta villkor skett. Detta gällde delvis de event som 

inträffade efter 2016-12-27, då det inte fanns tillräckligt med data för att utvärdera dessa, men 

även de event som inträffade strax innan aktien avnoterades. De avnoterade aktier vars event 

påverkades av detta var: 

• Scania (2014-04-24) 

• Vostok Gas (2008-11-24 och 2009-01-02) 

  

3.3.5 Antalet vinnar- och förlorarevent 

Efter bortfall uppgick det totala antalet vinnarevent till 1460 stycken varav 970 inträffade under 

expansioner i konjunkturen och 490 under recessioner.  

  

Det motsvarande antalet förlorarevent var totalt 1470 stycken, med en fördelning på 919 under 

expansioner och 551 under recessioner.  

  

3.4 Hantering av extremvärden 

Då studiens syftar till att undersöka de en procent kraftigaste kursrörelserna för aktierna listade 

på OMXS30 ansågs det kontraproduktivt att exkludera extremvärden eftersom det är just de 

extrema värdena som skulle undersökas. Vad som definieras som extremvärden kan dock skilja 

och om exempelvis ett fåtal event hade haft starkt avvikande siffror från det övriga urvalet hade 
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en hantering av dessa möjligtvis behövts. Extremvärden kan nämligen påverka resultatets utfall 

och skapa snedvridna resultat (Lien & Balakrishnan, 2005). Oavsett har valet gjorts att inte 

exkludera eller justera för extremvärden då det är just de kraftiga kursreaktionerna som ämnas 

undersökas i denna studie.  

  

3.5 Abnormal avkastning 

För att kunna besvara syftet, om det förekommer en överavkastning på medellång sikt och om 

denna skiljer sig beroende på konjunkturen, behövs en metod för att ta fram avkastning och 

ställa denna mot ett jämförelseindex. Abnormal avkastning kan anses ha skett om en portfölj, 

aktie eller annan tillgång har haft en avkastning som över- eller understiger marknadens. Val 

av marknadsindex att jämföra med blir ytterst väsentligt och presenteras vidare i avsnitt 3.6.1.  

 

3.5.1 Marknadsmodellen 

En vanlig metod för att mäta avkastning vid eventstudier är marknadsmodellen (Cable & 

Holland, 1999), i den tas residualer fram för prisutvecklingen i respektive tillgång och såväl 

alfa som beta inkluderas vilket gör att modellen tar hänsyn till risk. Residualerna i 

marknadsmodellen visar den riskjusterade abnormala avkastningen för varje period. EMH 

accepterar tillfälliga slumpartade avvikelser och därav kan residualerna anta positiva eller 

negativa värden, men genomsnittet av residualerna, och därmed de eventuella avvikelserna, 

borde enligt EMH bli 0. Om det genomsnittliga värdet blir 0 kan marknaden, enligt 

marknadsmodellen och EMH, anses ha prissatt tillgångarna rätt. Om värdet istället blir 

signifikant positivt eller negativt kan en abnormal avkastning anses ha skett (Sangray, 2004). 

Residualerna i marknadsmodellen beräknas som: 

  

𝜇𝑖 =  𝑅𝑖 − 𝑎𝑖 − 𝛽𝑖 ∗ 𝑅𝑀           (5) 

  

där Ri är aktieavkastning, ai är en konstant riskpremium, βi är tillgångens känslighet till 

marknadens avkastning och visar därmed den systematiska risken och RM är 

marknadsavkastningen. I formeln ingår även en slumpvariabel, εi, med ett medelvärde på 0. I 

och med dess medelvärde på 0 brukar dess värde antas till 0 för samtliga aktier och därmed inte 

inkluderas i vidare användning av modellen. 

  

Som regression över skillnaden mellan urvalet och jämförelseindex har metoden Ordinary Least 

Squares använts. Denna modell minimerar skillnaden mellan kvadratsumman av observerat 
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värde och det som förväntas enligt marknadsmodellen. Ju mindre skillnaderna blir desto bättre 

anses modellen passa dataurvalet (Brown & Warner, 1985).  

  

3.5.2 Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) 

Marknadsmodellen från föregående avsnitt arbetas vidare med för att erhålla CAAR, eller 

CAABR som den benämns enligt Akbar & Baig (2010). CAR visar den kumulativa abnormala 

avkastningen för ett specifikt event, det vill säga den successivt adderande nivån som 

avkastningen i resultatet når upp till efter X antal dagar. Om abnormal avkastning (AR) 

exempelvis är 1 % dag 1, 0,5 % dag 2 och 0,5 % dag 3 kommer CAR därmed att uppgå till 2 % 

dag 3.  

  

Tabell 2 - Exempel CAR 

Dag AR CAR 

1 1 % 1 % 

2 0,5 % 1,5 % 

3 0,5 % 2 % 

  

Vidare visar CAAR genomsnittet av dessa kumulativa abnormala avkastningar i urvalet. CAAR 

är vanligt förekommande vid beräkning av abnormal avkastning i eventstudier (De Bondt & 

Thaler 1985). Abnormal avkastning är residualerna i marknadsmodellen som beräknas för varje 

dag under utvärderingsperioden. CAR erhålls genom att summera dessa samtliga abnormala 

avkastningar för portföljen. Därefter beräknas genomsnittet av dem för att få fram CAARi vilket 

görs enligt: 

  

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖 = (∑𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡)/𝑛 ,    (6) 

  

där ∑CARit är summan av aktiernas abnormala avkastning och n är antalet aktier i urvalet. Detta 

sker för respektive portfölj av vinnar- och förlorarevent. Om överreaktioner har skett kommer 

CAAR att vara positiv för förlorarportföljen respektive negativ för vinnarportföljen. I enighet 

med Akbar & Baig (2010) utförs t-test samt Wilcoxons teckenrangtest för att säkerställa styrkan 

i resultaten. Testerna är genomförda under antagandet att residualerna är okorrelerade mellan 

tillgångarna och beskrivs tydligare i avsnitt 3.5.4 till 3.5.6. 
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 3.5.3 Hypoteser 

Grundantagandet är att investerare är rationella, vilket innebär att det ej borde förekomma 

någon systematisk abnormal avkastning. Det ska heller inte påträffas någon abnormal 

avkastning beroende på den ekonomiska konjunkturens läge. Flertalet studier har dock påvisat 

att det kan förekomma överreaktioner på aktiemarknaden och därmed en efterföljande abnormal 

avkastning (se bl.a. De Bondt & Thaler, 1985; La Porta, 1996). Vidare har andra studier påvisat 

att individer agerar olika beroende på rådande fas i konjunkturen (se bl.a. Antweiler & Frank, 

2005). För att utreda dessa problemställningar har fyra stycken hypoteser ställts upp. 

  

De två första hypoteserna avser den abnormala avkastningen för undersökningsperioden. I 

enighet med överreaktionshypotesen tros vinnarevent ha en negativ abnormal avkastning 

följande 50 handelsdagar efter event, medan förlorarevent i motsats förväntas uppvisa en positiv 

abnormal avkastning. I testet har vinnar- respektive förlorarevent undersökts var för sig och 

event under hela perioden på drygt 20 år har inkluderats. Dessa har sedan signifikanstestats 

vilket förklaras vidare i nästa avsnitt.  

 

H1: CAARVinnare, totala perioden < 0  

H2: CAARFörlorare, totala perioden > 0  

  

Hypotes tre till fyra avser överreaktioner i samband med konjunktur. Då ämnet överreaktioner 

i samband med konjunktur fortfarande är relativt outforskat anses befintlig forskning på ämnet 

inte vara tillräcklig för att ge en indikation på förväntat resultat. Detta går även i linje med 

studiens syfte att undersöka om, och i så fall hur, eventuella överreaktioner skiljer sig beroende 

på konjunkturens olika faser. Därmed utgår hypoteserna tre och fyra från att CAAR skiljer sig 

för vinnarevent beroende på om det är expansion eller recession. Detsamma gäller för 

förlorarevent. Signifikanstester har utförts för att se om CAAR är signifikant skiljt från noll. 

För hypotes H3 och H4 har dock ej något signifikanstest gjorts för att testa eventuella skillnader 

mellan konjunkturer utan deras respektive resultat har endast jämförts och diskuterats.  

  

H3: CAAR för vinnarevent under expansion skiljer sig från vinnarevent under recession.  

H4: CAAR för förlorarevent under expansion skiljer sig från förlorarevent under recession. 
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3.5.4 Signifikanstest (t-test) 

Ett välanvänt signifikanstest är t-testet som i eventstudier grundar sig i hypotesprövning där det 

undersöks huruvida det finns en skillnad i förväntad avkastning mot faktisk avkastning för tiden 

efter identifierat event inträffat. Nollhypotesen innebär att det ej är någon skillnad, där en 

förkastning av nollhypotesen medför förekomsten av abnormal avkastning. Beroende på om 

dessa nollhypoteser förkastas eller ej kan även slutsatser kring studiens hypoteser således dras, 

i denna studiens fall hypoteserna H1 - H4.  

  

Ett kompletterande t-test utfördes genom nedanstående formel där ∑AR är summan av den 

abnormala avkastningen för samtliga event, STDEV_AR är den abnormala avkastningens 

standardavvikelse, och n innebär antalet observationer (Princeton University Library, 2008). I 

samtliga t-tester har 5 % signifikansnivå använts, detta är en vedertaget accepterad och 

välanvänd nivå för denna typ av tester. 5 % signifikansnivå kan även kallas enstjärnig 

signifikans. Ytterligare två vanliga nivåer är 1 % (tvåstjärnig signifikans) samt 0,1 % 

(trestjärnig signifikans).  

 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡 =
(∑𝐴𝑅 / 𝑛) 

(𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉_𝐴𝑅 / 𝑛)
  ,   (7) 

 

3.5.5 Kontroll av förutsättningar för signifikanstest 

För att ett signifikanstest ska fungera tillfredsställande behöver diverse villkor vara uppfyllda. 

Ett villkor är gällande mätvärdernas normalfördelning (MacKinlay, 1997). Detta testades 

genom att studera den grafiska fördelningen samt genom Kolmogorov-Smirnov- och Shapiro-

Wilk-test (Ghasemi & Zahediasl, 2012). Den grafiska fördelningen illustreras i P-P-plots i 

bilaga F medan de övriga två testerna redovisas i nästa kapitel. Graferna utgör mätvärdena för 

AAR, det vill säga Average Abnormal Return, där varje datapunkt motsvarar ett medelvärde 

för de följande 50 dagarna efter respektive identifierat event. Ytterligare ett villkor som behöver 

uppfyllas är antagandet att variablerna (AAR) är oberoende varandra (MacKinlay, 1997).  

  

Nollhypotesen för ett Shapiro-Wilk eller Kolmogorov-Smirnov-test innebär att urvalet är 

normalfördelat. Om ett signifikant resultat på mindre än 5 % erhålles betyder det att urvalet ej 

är normalfördelat, eftersom nollhypotesen i så fall kan förkastas (Ghasemi & Zahediasl, 2012). 

På så sätt innebär ett resultat på mer än 5 % att det är mer eller mindre normalfördelat. Problemet 

med dessa tester är att de påverkas i hög utsträckning av urvalets storlek. Ett större urval 

kommer påverkas av att det har fler extremvärden och sannolikt uppvisa ett signifikant resultat, 
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det vill säga icke-normalfördelning. Detta resultat kan ges trots att urvalet grafiskt ser ut att vara 

normalfördelat, helt enkelt till följd av att testernas utformning inte fungerar lika bra vid större 

urval. Då urvalet i den här studien är stort och innehåller flertalet extremvärden kan dessa tester 

därför bli missvisande och ogiltiga även om det inte förekommer någon större avvikelse från 

normalitet. Oavsett utfallet av normalfördelningstesterna kommer studiens totala resultat inte 

att påverkas i någon större utsträckning även om det inte går att påvisa någon signifikant 

normalfördelning (Northwestern Medicine, 1996). 

  

3.5.6 Wilcoxons teckenrangtest 

Parametriska signifikanstest har som antagande att urvalet är normalfördelat, ett passande 

komplement till detta blir därför icke-parametriska test för att testa ytterligare robusthet i 

resultat (MacKinlay, 1997). Ett sådant test är Wilcoxons teckenrangtest, vilket är ett icke-

parametriskt test som kan användas då det ej förekommer normalfördelning eller om urvalet är 

relativt litet. Precis som för t-test baseras testet på hypotesprövning utifrån olika 

signifikansnivåer, där nivån för att förkasta nollhypotesen även här har satts till 5 %.  

  

Ett problem med icke-parametriska test inom eventstudier är att det antar att distributionen i 

urvalet är symmetrisk, vilket innebär att observationerna delas upp med hälften ovan respektive 

hälften under medelvärdet. Om urvalet har en snedfördelning riskerar testet därför att ge 

missvisande resultat vid undersökningar av positiv alternativt negativ abnormal avkastning 

(Brown & Warner, 1985). Brown & Warner (1986) förklarar att fördelningen i eventstudier 

tenderar att vara snedfördelat åt höger. Detta leder till att fler negativa än positiva avkastningar 

observeras, där nollhypotesen kommer förkastas i en större utsträckning för de förstnämnda än 

det senare.  

  

3.6 Metodologiska överväganden  

3.6.1 Val av aktier och marknadsindex 

De aktier som har valts att undersökas i denna studie är listade på OMXS30. Tillgänglig 

information var mest utförlig för denna lista samt att den anses representera den svenska 

aktiemarknaden väl. Ytterligare ett motiv är att de mindre marknaderna, som Aktietorget, 

Nordic Growth Market och First North, innehar aktier med lägre handelsvolym och högre 

volatilitet vilket leder till större fluktuationer på aktiepriset. Då dessa stora svängningar ibland 

kan vara svårförklarade, exempelvis till följd av skral likviditet, har dessa uteslutits. Aktier på 

framförallt Large- och Mid, men möjligtvis även Small Cap hade varit intressant att inkludera 
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men det saknades tillgänglighet av data för lika lång period som för aktierna listade på 

OMXS30. Då studiens syfte bland annat är att utreda skillnader i överreaktioner beroende på 

konjunktur ansågs en längre tidsperiod och på så sätt ett djupare urval vara viktigare än ett 

bredare urval.  

  

Valet av vilket index som ska användas som jämförelseindex kan påverka resultatet från en 

studie i hög utsträckning. Om exempelvis specifika branscher undersöks bör rimligtvis ett 

branschindex inom samma område användas som jämförelseindex. I denna studie har dock 

ingen avgränsning vad gäller bransch gjorts. Däremot har urvalet begränsats till den svenska 

aktiemarknaden och aktier listade på OMXS30 varav just OMXS30 blir det naturliga 

jämförelseindexet för respektive aktie.  

  

3.6.2 Val av portföljvikt 

Marknadsindex som OMXS30 och OMXSPI visar den genomsnittliga utvecklingen för ett antal 

olika aktier som indexet består av. I regel är indexet viktat så att aktierna väger olika tungt 

beroende på företagets marknadsvärde. Detta innebär att de större bolagen, som exempelvis 

Nordea och Hennes & Mauritz, kommer påverka utvecklingen i större utsträckning än de 

mindre aktierna (Nasdaq, 2017).  

  

Denna värdeviktning kan även användas vid utvärderingen av portföljer. 

  

En annan metod är att använda sig av likaviktade portföljer. Där påverkar samtliga aktier i 

portföljen utvecklingen lika mycket, oberoende av företagets marknadsvärde. Denna typ av 

portfölj använde sig De Bondt & Thaler (1985) av i sin studie vilket bland annat Fama (1998) 

kritiserade då han ansåg att de mindre bolagen fick en för stor påverkan. Mindre bolag är oftare 

felprissatta vilket då enligt Fama ledde till snedvridna resultat för De Bondt & Thalers studie. 

Vidare visade Pae & Sabbaghi (2015) att risken skiljer sig mellan de två varianterna av 

portföljer.  

  

Av praktiska skäl har likaviktade portföljer använts i denna studie, dess eventuella påverkan på 

resultatet diskuteras i senare kapitel.  
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3.6.3 Dagsdata 

De Bondt & Thaler (1985), Jegadeesh & Titman (1993) m.fl. har undersökt fenomenet 

överreaktioner baserat på månadsdata. Vidare menar Antweiler & Frank (2005) att olika typer 

av eventstudier, men även kring överreaktioner, i regel har gjorts på väldigt korta perioder med 

endast ett fåtal dagars dagsdata. De poängterar därmed att det finns ett glapp i forskningen kring 

överreaktioner baserade på eventstudier. Ungefär dag fyra till dag 30 anses vara förhållandevis 

outforskat. Baserat på Antweiler & Franks resonemang har valet för denna studie blivit att 

undersöka fenomenet på medellång sikt med dagsdata då det anses bidra mest till 

ämnesområdet. 

  

En nackdel med att använda dagsdata är risken för brus (Black, 1986). Denna risk ökar med 

kortsiktiga data och kan bidra till att slutsatser härleds från missvisande data. Men till följd av 

att denna studie har använt sig av en förhållandevis lång undersökningsperiod på 70 

handelsdagar anses denna risk ha minskat. Risken med dagsdata i sig återstår dock och har 

funnits i författarnas åtanke vid analys av empiri. 

  

3.6.4 Skatter och transaktionskostnader 

Skatter och andra avgifter har en tydlig påverkan på nettovinsten den övergripande investeraren 

erhåller. Hur, och i vilken utsträckning, varierar dock beroende på resultat och typ av konto 

som investerare använder sig av. Exempelvis kan privatinvesterare med mindre kapital använda 

sig av investeringssparkonton med låga eller till och med inga transaktionskostnader (Mölne, 

2016). Huruvida courtageavgifterna bestäms beror dels på storleken av kapital som finns på 

kontot och dels transaktionens volym. För institutionella investerare gäller dock andra 

förutsättningar på grund av att de som juridiska personer inte får använda sig utav 

investeringssparkonton (Skatteverket, 2016).  

  

Utifrån studiens syfte anses skatters påverkan dock inte vara av relevans eftersom det är 

abnormal avkastning och inte absoluta resultat som ska undersökas. Till följd av detta har 

skatters påverkan valts att exkluderas i studien. I och med variationen i transaktionskostnader 

och faktumet att många forskare bortser från dem i sina studier har motiverat för att även denna 

studie kan exkludera dem. Dock har en generell diskussion över transaktionskostnaders 

påverkan på resultatet skett i slutsatsen eftersom de reflekterar hur det kan se ut i verkligheten. 
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3.6.5 Logaritmisk avkastning 

För att beräkna avkastningar har logaritmisk differens mellan aktiepriserna använts. Det finns 

flera olika fördelar med att tillämpa logaritmisk skala; jämförelsen för kontinuerligt adderande 

avkastningar blir enklare, metoden förhindrar tillgångspriser att bli negativa i modeller för 

beräkning av avkastning, samt ger en bättre prognostisering av framtida avkastningar än vad 

vanlig enkel avkastning ger (Hudson & Gregoriou, 2015).  

  

Inom eventstudier förekommer de båda sätten för att beräkna avkastning, vilket leder till att 

resultaten mellan olika undersökningar kan skilja sig åt. Främst uppkommer skillnader i 

medelavkastningar mellan resultaten, men det kan även påverka utfallets signfikans där 

tillämpning av logaritmiska avkastningar generellt påvisar lägre signifikanta resultat. 

Skillnaderna är i synnerhet påtagliga då korta undersökningsperioder används.  

  

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑙𝑛𝑝𝑡+1

 𝑙𝑛𝑝𝑡−1
 ,     (8) 

  

3.6.6 Presentation av undersökningsperiod 

En viktig skildring som har gjorts i denna studie gäller presentationen av avkastningen för 

respektive portfölj baserat på undersökningsperioden. Ett flertal tidigare studier på ämnet 

presenterar sina resultat endast i grafer som inkluderar hela undersökningsperioden. Att utgå 

ifrån 20 dagar innan eventet, och därmed ge den tidpunkten värdet 100 % leder till att grafen 

inte nödvändigtvis presenterar det kanske mest intressanta på sitt rätta sätt. Att även illustrera 

fenomenet i grafer som utgår ifrån kursen dagarna efter event ger en tydligare bild över den 

eventuellt abnormala avkastning som kan erhållas till följd av återhämtning i aktiepriset efter 

den initiala kursförändringen. Det vill säga strategin att gå lång (kort) samma dag som 

aktiekursen fallit (ökat) kraftigt och hoppas på en abnormal avkastning dagarna därpå. 

Skillnaden i presentation illustreras i de två simplifierade graferna nedan där figur 4 visar hela 

undersökningsperioden medan figur 5 endast visar utvärderingsperioden, tiden efter eventet 

(>T0). I detta fallet presenteras ett exempel av en återhämtning efter ett kraftigt kursfall. Figur 

5 visar överavkastningen tydligare om köp sker till stängningskursen vid T0.  
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Figur 4 - Presentation A kursutveckling  Figur 5 - Presentation B kursutveckling 

  

3.6.7 Prisasymmetri 

Föregående exempel sker delvis till följd av den asymmetri som finns i att procentuella 

förändringar inte behöver vara lika stora som förändringar i absoluta tal beroende på om det går 

upp eller ned. En aktie som antingen går upp eller ned med 10 % och sedan återvänder till sitt 

ursprungliga värde kommer att ha en olika stor procentuell förändring när korrektionen till det 

ursprungliga priset sker. Att gå kort respektive lång (utan hävarm) efter den första kursrörelsen 

skulle generera 9,1 % respektive 11,1 % avkastning till nästa kursrörelse. Detta kan tala för att 

eventuella abnormala avkastningar kan bli högre för förlorarevent än vinnarevent om 

korrigeringar mot tidigare värde sker, vilket ligger i linje med De Bondt & Thalers (1985) 

resultat.  

  

 

Figur 6 - Prisasymmetri 
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3.6.8 Test av anomalier 

I och med kritiken som riktades mot De Bondt & Thalers resultat, angående anomaliers 

påverkan, har viss testning av dessa anomalier skett. Småbolagseffekten var en av anomalierna 

som ansågs ha påverkat resultat i för stor utsträckning. Då denna studie endast undersöker aktier 

på OMXS30, marknadens mest omsatta aktier, antas dessa i regel vara stora aktörer som inte 

bör påverkas alltför mycket. I och med detta antagande gjordes ingen justering eller testning för 

eventuell påverkan av marknadsvärde.  

  

Januarieffekten var ytterligare en anomali som ansågs ha stor inverkan på resultatet i studier 

om överreaktioner. För att undersöka om denna företeelse påverkat resultatet gjordes ytterligare 

fyra tester, två på vardera urvalet av vinnar- respektive förlorarevent. I det ena testet 

exkluderades samtliga januarievent medan det andra testet endast undersökte januarieventen. 

På så sätt kan en jämförelse göras dels mellan januarievent och urvalet exklusive januarievent, 

men även mellan urvalet exklusive januarievent och det totala urvalet. Detta ger då möjlighet 

att analysera om, och i så fall hur mycket, januarievent skiljer sig från event under övriga 

månader, samt hur pass mycket detta påverkar det totala resultatet. Alla fyra tester gjordes för 

event under hela perioden, 1996 - 2015.  

  

Av praktiska skäl har ingen justering gjorts för risk och tidsvarierande beta. Den valda metoden 

för databearbetning lämpade sig bäst med ett fast beta-värde baserat på estimeringsperioden. 

Det är möjligt att detta har påverkat resultatet och fanns därav i författarnas åtanke vid analys 

och slutsats. 
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4. Resultat 
4.1 Totala perioden 

4.1.1 Vinnarevent 

Urvalet för den totala perioden av vinnarevent består av 1460 event. De visar en genomsnittlig 

abnormal avkastning på 5,12 % vid tiden för eventet, T0. CAAR under perioden efter eventet, 

T1 - T50, uppgår till 2,84 %. 

 

Figur 7 - CAARVinnare, totalt T-20 - T50  Figur 8 - CAARVinnare, totalt T1 - T50 

  

T-testet ger ett signifikant resultat med ett värde på 4,50 och därmed trestjärnig signifikans. Det 

kompletterande t-testet mynnar ut i ett Z-värde på 4,07 vilket ger ett p-värde på 0,0000 och 

resultatet är på så vis signifikant med anseende till den bestämda signifikansnivån. Även 

Wilcoxons teckenrangtest ger ett signifikant resultat på 0,009.  

  

Tabell 3 - Vinnarevent totala perioden 

CAAR 0,0284 

Antal (n)  1460 

T-test 4,50*** 

Kompletterande T-test 4,07*** 

Wilcoxons teckenrangtest 0,009** 

* = 5 % signifikansnivå, ** = 1 % signifikansnivå, *** = 0,1 % signifikansnivå 
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4.1.2 Förlorarevent  

Förlorareventen består totalt av 1470 event för hela perioden. Dessa förlorarevent har en initial 

abnormal kursnedgång på -5,32 % vid eventet. CAAR för den efterföljande 

utvärderingsperioden uppgår till 1,39 %.  

  

 

Figur 9 - CAARFörlorare, totalt T-20 - T50   Figur 10 - CAARFörlorare, totalt T1 - T50 

  

Med ett värde på 2,46 uppvisar t-testet ett signifikant resultat för det totala urvalet av 

förlorarevent. Det utförda kompletterande t-testet påvisar ett värde på 1,96 vilket ger ett p-värde 

på 0,0502 och är därmed precis på gränsen till att bli signifikant. Sammantaget kan detta anses 

vara signifikant och nollhypotesen kan förkastas. Wilcoxon-testet ger dock ett utfall på 0,426 

vilket till skillnad från t-testerna innebär ett icke-signifikant resultat. 

  

Tabell 4 - Förlorarevent totala perioden 

CAAR 0,0139 

Antal (n)  1470 

T-test 2,46* 

Kompletterande T-test 1,96* 

Wilcoxons teckenrangtest 0,426 

* = 5 % signifikansnivå, ** = 1 % signifikansnivå, *** = 0,1 % signifikansnivå 

  



39 
 

4.2 Expansionsfaser 

4.2.1 Vinnarevent 

Under expansionsfaser består urvalet av 970 event. Resultatet för dessa visar en initial abnormal 

uppgång på 5,60 % vid T0, med en efterföljande CAAR på 1,70 % följande 50 dagar. 

 

Figur 11 - CAARVinnare, expansion T-20 - T50          Figur 12 - CAARVinnare, expansion T1 - T50 

  

För vinnarevent i expansionsfaser visar t-testet ett värde på 2,20 och därmed kan nollhypotesen 

förkastas. Även det kompletterande t-testet tyder på att nollhypotesen kan förkastas då dess 

värde på 2,53 leder till ett signifikant resultat med ett p-värdet på 0,0114. Wilcoxons 

teckenrangtest tyder dock på att nollhypotesen för vinnarevent under expansion ska behållas då 

dess värde på 0,224 ej är signifikant.  

  

Tabell 5 - Vinnarevent expansion 

CAAR 0,0170 

Antal (n)  970 

T-test 2,20* 

Kompletterande T-test 2,53* 

Wilcoxons teckenrangtest 0,224 

* = 5 % signifikansnivå, ** = 1 % signifikansnivå, *** = 0,1 % signifikansnivå 

  

4.2.2 Förlorarevent  

De perioder med expansion har ett urval av 919 förlorarevent. Initialt uppvisar dessa en 

abnormal nedgång på -5,84 %. CAAR för T1 - T50 uppgår till 0,99 % efter identifierat eventet.  
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Figur 13 - CAARFörlorare, expansion T-20 - T50          Figur 14 - CAARFörlorare, expansion T1 - T50 

  

T-testet faller ut i ett icke-signifikant resultat där nollhypotesen ej kan förkastas. Det 

kompletterande t-testet uppvisar istället ett signifikant resultat med värdet 2,30 och 

sannolikheten 0,0108. Wilcoxons teckenrangtest är i detta urval ej nära en signifikant nivå med 

ett värde på 0,967 och antyder därmed på att nollhypotesen ska behållas. 

  

Tabell 6 - Förlorarevent expansion 

CAAR 0,0099  

Antal (n)  919  

T-test 1,42  

Kompletterande T-test 2,30*  

Wilcoxons teckenrangtest 0,967  

* = 5 % signifikansnivå, ** = 1 % signifikansnivå, *** = 0,1 % signifikansnivå 

  

4.3 Recessionsfaser 

4.3.1 Vinnarevent  

Under perioder av recession omfattas urvalet med vinnarevent av 490 event. För dessa påvisas 

en initial abnormal uppgång på 4,17 % med en CAAR på 5,11 % för utvärderingsperioden.  
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Figur 15 - CAARVinnare, recession T-20 - T50           Figur 16 - CAARVinnare, recession T1 - T50 

  

Båda t-testerna ger starkt signifikanta resultat med värden på 4,64 respektive 3,20. Båda testerna 

antyder att nollhypotesen kan förkastas där t-testet visar på trestjärnig signifikansnivå och det 

kompletterande t-test påvisar en tvåstjärnig signifikansnivå. Även Wilcoxons teckenrangtest 

resulterar i samma utfall med ett signifikant värde på 0,006. 

  

Tabell 7 - Vinnarevent recession 

CAAR 0,0511 

Antal (n)  490 

T-test 4,64*** 

Kompletterande T-test 3,20** 

Wilcoxons teckenrangtest 0,006** 

* = 5 % signifikansnivå, ** = 1 % signifikansnivå, *** = 0,1 % signifikansnivå 

  

4.3.2 Förlorarevent  

Förlorarevent under recession utgjordes av 551 event. Detta urval har en abnormalt negativ 

avkastning på -4,45 % vid eventdagen. CAAR de 50 handelsdagarna därpå var 2,07 % och 

aktiekursen återhämtar därmed en stor del av fallet vid eventdagen. 
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Figur 17 - CAARFörlorare, recession T-20 - T50           Figur 18 - CAARFörlorare, recession T1 - T50 

  

För förlorarevent under recession ger t-testet ett värde på 2,15 och på så sätt ett signifikant 

resultat. Det kompletterande t-testet visar dock på att nollhypotesen inte kan förkastas med ett 

värde på 1,37 och p-värde på 0,1704. Även Wilcoxon-testet antyder att nollhypotesen ska 

behållas då det gav ett icke-signifikant resultat på 0,229. 

  

Tabell 8 - Förlorarevent recession 

CAAR 0,0207 

Antal (n)  551 

T-test 2,15* 

Kompletterande T-test 1,37 

Wilcoxons teckenrangtest 0,229 

* = 5 % signifikansnivå, ** = 1 % signifikansnivå, *** = 0,1 % signifikansnivå 

  

4.4 Kontroll av förutsättningar för t-test 

Kolmogorov-Smirnov- samt Shapiro-Wilk-testerna visar på att det ej förekommer någon 

normalfördelning, se bilaga D. Resultatet från en noggrannare granskning av de grafiska 

bilderna tyder dock på det motsatta. I histogrammen nedan går det att urskilja en normalfördelad 

spridning för eventens AAR men med extremvärden som sannolikt har påverkat utfallet av 

testerna. Då urvalet är stort samt att de grafiska bilderna visar på normalfördelning blir 

slutsatsen att det föreligger normalfördelning för både vinnar- och förlorarevent.  
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Figur 19 - Histogram vinnarevent      Figur 20 - Histogram förlorarevent 

  

4.5 Resultat för anomali - januarieffekten 

Testet för eventuell påverkan av januarieffekten ger i samtliga fyra fall ett resultat som visar att 

den abnormala avkastningen uppgår till ett högre värde under januari månad än för genomsnittet 

av årets resterande elva månader. Det totala urvalets resultat skiljer sig dock inte markant från 

urvalet med januarievent exkluderade, vilket tyder på att en abnormal avkastning förekommer 

även utan januarieffekten. Januarieffekten är som störst för vinnareventen där den abnormala 

avkastningen är nästan fem gånger så hög (9,95 %) som för urvalet exklusive januarievent (2,19 

%). CAAR för det totala urvalet av vinnar- och förlorarevent är 2,84 % respektive 1,39 %, 

medan det med bortjustering av januarievent är 2,19 % respektive 1,13 %. CAAR för 

förlorarevent exklusive januarievent påvisade dock inget signifikant resultat på 

femprocentsnivån då p-värdet är 0,06.  

  

Tabell 9 - Resultat januarieffekten 

  CAAR - 

totalt 

Antal 

(n) 

CAAR - event 

januari 

Antal 

(n) 

CAAR - event 

exkl. januari 

Antal 

(n) 

Vinnare 0,0284*** 1460 0,0995*** 123 0,0219** 1337 

Förlorare 0,0139*** 1470 0,0410** 129 0,0113 1341 

* = 5 % signifikansnivå, ** = 1 % signifikansnivå, *** = 0,1 % signifikansnivå 
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5. Analys 
5.1 Vinnarevent 

Till skillnad från vad mycket av den tidigare forskningen pekar mot så visar resultatet på att det 

för vinnareventen förekommer en momentumeffekt med fortsatt stigande aktiekurs efter event. 

Detta går emot överreaktionshypotesen och studiens första frågeställning. För den totala 

utvärderingsperioden på 50 handelsdagar var CAAR 2,84 %, vilket även var signifikant enligt 

samtliga statistiska tester. I och med detta kan hypotes H1 förkastas då CAAR skiljer sig 

signifikant positivt från noll. Momentumeffektens storlek varierade dock kraftigt beroende på 

vilken konjunkturfas som undersöktes. Under faser av expansiv konjunktur påvisades endast en 

kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning om 1,70 % efter event medan den under 

recession uppgick till hela 5,11 %. Denna påtagliga skillnad leder till att hypotes H3 kan 

accepteras då CAAR för vinnarevent skiljer sig beroende på fas i konjunkturen. De statistiska 

testerna för urvalen under expansion respektive recession var alla signifikanta förutom 

Wilcoxons teckenrangtest under expansion.  

  

Att CAAR under expansionsfaser är betydligt lägre samt att det under dessa perioder påvisades 

ett mindre signifikant resultat tyder sannolikt på att marknaden agerar mer effektivt under 

expansionsfaser i konjunkturen. Detta är i linje med Antweiler & Frank (2005) slutsats att 

marknaden korrigerar sig snabbare under expansioner. Det motsatta kan på så sätt antas gälla 

under recessioner, att marknaden reagerar försiktigt vid positiva nyheter och därmed värderar 

dem lägre än vad som senare visade sig rimligt. Detta speglar en ineffektiv marknad som 

sannolikt kan vara påverkad av rädsla för en framtida negativ utveckling och samstämmer med 

Veronesis (1999) teori om agerande utifrån konjunktur. Black (1976) menar att det sker en ökad 

volatilitet under recessioner till följd av ökad bolagsrisk och skuldsättningsgrad, vidare 

argumenterar Veronesi (1999) för att det sker på grund av en ökad osäkerhet kring bolagets 

framtida tillväxt. Han förklarar det med att investerare tar betalt för den ökade osäkerheten 

under recessioner vilket leder till underreaktioner i aktiepriser vid goda nyheter. Att en typ av 

flockbeteende förekommer vid dessa event är inte heller osannolikt. Om majoriteten av 

investerarna är osäkra och media även förstärker denna känsla är det högst tänkbart att 

investerare påverkas av den rådande stämningen och fattar irrationella beslut.  

  

En annan anledning till att marknaden kan anses vara mer effektiv under expansionsfaser än 

recessioner kan tänkas kopplas till likviditeten i marknaden. Då det är en försämrad likviditet 

för tillgångar under recessioner (Naes, Skjeltorp & Ødegaard, 2011) kan det på så vis ta längre 
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tid för större institutionella aktörer att allokera sina positioner. Denna allokering från större 

aktörer kommer i sin tur ge en stor påverkan på kursen (Antweiler & Frank, 2005). Detta 

behöver nödvändigtvis dock inte påverka den abnormala avkastningen utan inverkar främst på 

marknadens effektivitet i och med den minskade likviditeten. Likviditeten torde heller inte 

påverka denna studiens utfall i någon större utsträckning då det är den svenska marknadens 

mest likvida aktier som har undersökts.  

  

Trots att mycket talade för att resultatet skulle påvisa en överreaktion finns det även vissa 

studier som stödjer det påträffade utfallet för vinnarevent. Bernards (1992) resultat gav belägg 

för att det kan förekomma underreaktioner efter publicering av nyheter där marknaden prissätter 

den nya informationen i aktiekurser på ett ineffektivt sätt. Även Jegadeesh & Titman (1993) 

fick ett resultat som i linje med den här studien visar på förekomsten av underreaktioner, där 

aktiekurser fortsätter att följa trenden i samma riktning som eventets kursförändring. Orsaken 

kan ha sin härkomst i att marknaden är långsam med att bearbeta och inkorporera nyheter. En 

begränsning som tas upp i Jegadeesh & Titmans studie är att effekten endast är gällande under 

kort till medellång sikt, där den på längre sikt (över ett år) blir avtagande. Detta är en viktig 

skildring att dra utifrån deras studie, då det kan ge en indikation på att detsamma gäller för 

denna studiens resultat.  

  

5.2 Förlorarevent 

För de en procent mest extrema negativa eventen visade resultatet på en återhämtning i 

aktiekursen under de följande 50 dagarna efter event. Denna positivt abnormala avkastning var 

som högst under recessioner där CAAR hämtade igen mer än hälften av det initiala kursfallet 

vid eventet. Detta tyder på en överreaktion vid stora kursnedgångar och att överreaktionen är 

som störst under recessioner. Till skillnad från resultatet över vinnarevent, där en 

momentumeffekt förekom, visar förlorareventen på att en contrarianstrategi i linje med Chans 

(1988) studie hade varit mest lönsam för investerare. Gemensamt för de båda urvalen av vinnare 

respektive förlorare är dock att CAAR post-event är som högst under recessioner och betydligt 

lägre under expansioner. En viktig notering för förlorareventen är att signifikansnivån i 

resultaten är lägre än för vinnareventen. För det totala urvalet är båda t-testen signfikanta men 

inte Wilcoxons teckenrangtest. För urvalen under expansion respektive recession är endast ett 

av tre tester signifikanta, varav Wilcoxons teckenrangtest inte uppnår en signifikant nivå för 

någon av dem. Sammanfattningsvis för förlorarevent tyder resultatet på att överreaktioner 
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förekommer och att hypoteserna H2 och H4 kan accepteras enligt somliga, men ej i samtliga 

fall av de statistiska testerna.  

  

De överreaktioner som resultatet påvisar hos förlorarevent tros kunna förklaras, åtminstone 

delvis, av en rädsla hos investerare och detta framförallt under sämre tider (recession). 

Osäkerheten över framtiden kan sannolikt leda till en överreaktion vid negativa nyheter som 

leder till ett kursfall högre än fundamentalt motiverat. Vidare följs recessioner som tidigare 

nämnt ofta av en högre volatilitet som i sin tur möjliggör högre kurssvängningar. Att det initiala 

fallet i CAAR vid eventet dock är lägre under recessioner än expansioner kan tyckas vara något 

motsägelsefullt till fört resonemang om en högre volatilitet. Däremot går det i linje med 

Veronesis (1999) resonemang om att negativa nyheter under goda tider tenderar att leda till 

överreaktioner i aktiepriserna. Detta till följd av att investerare vill ha en ökad rabatt på grund 

av rädslan över att ett eventuellt trendskifte ska ske.  

  

5.3 Generell analys och kritik 

Överreaktionshypotesen anses gälla, dock inte signifikant säkerställt i samtliga fall, för 

förlorareventen och kan sannolikt delvis förklaras med de teorier som Kahneman & Tversky 

(1979) formulerade. Enligt dem lägger individer ofta för stor vikt i att värdera förändringen av 

ny information, istället för att värdera det nya stadiet som dessa förändringar faktiskt leder till. 

Då denna uppsats har undersökt de en procent mest extrema kursrörelserna kan det därmed 

anses rimligt att investerare lägger proportionerligt ännu större vikt vid värdering av 

förändringen som skett vid just de eventen. Samtidigt kan det vara svårt för investerare att 

“korrekt” prissätta informationen från dessa event redan efter första dagen. En kombination av 

för hög fokus på ny information och en osäkerhet kring framtida utveckling tros vara två viktiga 

delar i förklaringen kring de överreaktioner som har kunnat urskiljas i resultatet. Oavsett 

stämmer resultatet för förlorarevent väl överens med De Bondt & Thalers (1985) teorier kring 

överreaktionshypotesen medan det för vinnareventen istället uppvisas ett motsatt resultat. 

Resultatet från båda urvalen tyder på att abnormal avkastning sker efter eventen och att det i de 

flesta fallen, i och med signifikanstesternas resultat och urvalets storlek, inte kan förklaras med 

hjälp av random walk.  

  

Att resultatet från test av januarieffekten tyder på att överavkastningen är högre under januari 

månad än resterande månader är i linje med diverse studier inom området (Wachtel, 1942; 

Zarowin, 1990; Agrawal & Tandon, 1994). I denna studiens resultat har januarieffekten dock 
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inte påverkat det totala resultatet i någon vidare utsträckning, vilket det enligt Zarowins (1990) 

kritik gjorde för De Bondt & Thalers studie (1985). Januarieffekten är därmed inte förklaringen 

till den abnormala avkastningen för det totala urvalet av vinnar- respektive förlorarevent, 

däremot har effekten förstärkt den något. CAAR är ändock betydligt högre för januarievent än 

event under resterande månader och detta gäller framförallt för vinnarevent.  

  

Denna studie har använt sig av likaviktade portföljer vilket har varit en något kritiserad metod. 

Valet gjordes av praktiska skäl men kan ha resulterat i ett annorlunda utfall än vad värdeviktade 

portföljer hade mynnat ut i. Detta bör dock främst påverka data med urval som inkluderar aktier 

med väldigt skiljande börsvärde, där småbolagseffekten blir mer påtaglig. Även om OMXS30 

baseras på omsättning så är majoriteten av aktierna på listan även stora sett till börsvärde. I 

avsnitt 3.6.2 fördes en diskussion över hur enskilda stora aktier kan påverka värdeviktade index 

i förhållandevis hög utsträckning. Detta kan leda till att OMXS30 som jämförelseindex kan bli 

något missvisande om en kraftig kursrörelse i en aktie även har drivit indexet. Detta borde i så 

fall sannolikt förminska den abnormala avkastningen jämfört med om exempelvis OMXSPI 

varit jämförelseindex istället. På den svenska marknaden anses det dock inte finnas några aktier 

som är så pass dominanta att denna eventuella effekt skulle bli tillräckligt påtaglig för att 

påverka resultatet i alltför stor utsträckning.   

  

Ytterligare kritik till resultatet är avseende tidsvarierande beta. Att inte den kontinuerliga 

förändring som sker på betavärden tas i beaktning kan bidra till missvisande värden på den 

förväntade avkastningen, som i sin tur påverkar marknadsmodellens resultat och vidare 

undersökningens utfall. Vidare kan även noise ge en viss negativ påverkan på resultatet i denna 

studie då undersökningen är gjord på dagsdata, men denna effekt tros vara liten och begränsad 

då urvalet är stort. 

  

Huruvida en inkludering av variabeln transaktionskostnader påverkar resultatet går att resonera 

kring. Självklart bidrar det till en negativ effekt på avkastningen, vilket i fallet för samtliga 

urval leder till en lägre abnormal avkastning. Vid antagandet att transaktionskostnader uppgår 

till exempelvis en procent skulle den abnormala avkastningen under expansionsfaser gå 

förlorad medan vissa urval, exempelvis vinnarevent under faser av recession, fortfarande hade 

uppvisat en positiv abnormal avkastning. Som tidigare nämnt har transaktionskostnader 

exkluderats, men det är tydligt att det kan ge en påtaglig effekt på resultatet.  
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Studiens resultat har vissa likheter med tidigare studier inom ämnet på den svenska marknaden. 

Precis som för Appelgren m.fl. (2004) samt Berg & Bergström (2015) går det att urskilja en 

överreaktion för förlorareventen. Den förstnämnda finner inte heller att någon 

överreaktionshypotes gäller för vinnarevent, vilket är i linje med den här studiens utfall. Berg 

& Bergström finner å andra sidan att det även sker en överreaktion för vinnarna, något som 

således är i kontrast för undersökningens resultat. En tänkbar förklaring till varför resultaten 

skiljer sig åt kan troligtvis härledas till skillnader i studiernas undersökningsmetod. 
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6. Slutsats 
6.1 Slutsatser och kunskapsbidrag 

Överreaktioner är ett relativt utforskat område men det finns en stor brist på överensstämmelse 

bland forskare huruvida effekten är rådande eller ej. Studier på den svenska marknaden präglas 

av diverse uppsatser där data som undersökts främst har varit på vecko- och månadsbasis 

(Appelgren m.fl., 2004; Berg & Bergström, 2015). Ett mindre utforskat område är om 

överreaktioner förekommer på medellång sikt utifrån dagsdata samt om det skiljer sig åt under 

olika konjunkturfaser.  

  

Syftet med den här studien har således varit att undersöka huruvida överreaktioner förekommer 

eller ej samt studera fenomenet under tider av expansion respektive recession i ekonomin. 

Undersökningen har mynnat ut i ett flertal signifikanta resultat som tyder på att både över- och 

underreaktioner sker vid de mest extrema kursrörelserna. För vinnarevent visade samtliga urval 

på signifikant överavkastning följande 50 handelsdagar efter event, vilket därmed tyder på en 

underreaktion av marknaden och momentumeffekt på aktiekursen. Även förlorareventen hade 

en positiv abnormal avkastning vilket i och med dess initiala nedgång istället tyder på en 

överreaktion av marknaden. För förlorareventen var resultatet dock inte signifikant i samtliga 

fall. För de båda typerna av event var överavkastningen som högst under tider av recession i 

konjunkturen och betydligt lägre under expansion.  

  

I resultatet hittas stöd för avvikelser i den effektiva marknadshypotesen för aktier inkluderade 

i stockholmsbörsens index OMXS30 vid de mest extrema kursrörelserna. Förklaringen kan 

tänkas härledas till att investerare agerar irrationellt till ny information och detta på grund av 

ett flertal olika tänkbara orsaker. De teorier formulerade av Kahneman & Tversky (1979) kan 

sannolikt passa in även för detta resultat, där investerare lägger en proportionerligt för stor vikt 

i värderingen av den nya informationen istället för att analysera det totala nya stadiet som 

informationen leder till. Detta kan i sin tur vara delvis till följd av en rädsla över en framtida 

osäkerhet, främst under recessioner, som hämmar det rationella tänket.  

  

Oavsett orsaken till under- respektive överreaktionerna så verkar de en procent mest extrema 

kurssvängningarna i OMXS30 bana väg för framgångsrika investeringsalternativ på 

aktiemarknaden. I och med de tydligt positiva abnormala avkastningarna, framförallt för 

vinnarevent och under recession, visar denna studies resultat på att köp efter extrema 

kursrörelser ter sig vara en framgångsrik strategi för investerare. Vidare visar sig köp efter 
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extrema kursrörelser i januari månad generera en ännu högre abnormal avkastning än under 

övriga kalendermånader. Resultatet är gällande för event under perioden 1996 till 2016, 

studiens urvalsperiod, vilket inte utgör en garanti för att detta irrationella beteende på 

aktiemarknaden kommer fortleva framöver. 

  

6.2 Förslag till vidare studier 

Då likviditeten i marknaden skiljer sig åt under olika tidsperioder skulle det vara relevant att 

utföra en studie som tar aktiens omsättning i beaktning. Antal aktier som är tillgängliga för 

marknaden skiljer sig åt mellan olika företag och är något som därmed skulle kunna påverka 

undersökningens resultat. Denna studie är uppbyggd på aktier listade på OMXS30, men ett 

alternativ skulle vara att fokusera på listor baserade på marknadsvärde, såsom Large eller Mid 

cap. Även kursreaktionerna kan sannolikt skilja sig åt mycket mellan aktier beroende på dess 

storlek. Att studera om över- och underreaktionerna är mindre eller, som kanske är mer 

sannolikt, större för mindre bolag kan anses vara av intresse. På samma sätt kan det säkerligen 

upptäckas skillnader i effektivitet på marknaden beroende på konjunktur när det gäller handel i 

stora respektive små börsnoterade företag.  

  

Ytterligare ett förslag till fortsatta studier är att undersöka huruvida effekten ser ut på en längre 

utvärderingsperiod för att se om momentumeffekten för vinnarevent är, likt Jegadeesh & 

Titmans (1993) studie, avtagande på längre sikt. Även detta kan testas för att se om det skiljer 

sig åt mellan konjunkturens olika faser. Detsamma gäller för överreaktionerna vid förlorarevent 

och hur de utvecklar sig på längre sikt. Den påtagliga januarieffekten undersöktes bara för de 

totala urvalen av vinnar- respektive förlorarevent i denna studie, att även undersöka om denna 

effekt skiljer sig åt beroende på om det är expansion eller recession kan vara intressant för 

investerare och andra finansiella aktörer. I och med att denna studies resultat pekar på att 

marknaden agerar mindre effektivt under recessioner, samt att den abnormala avkastningen var 

betydligt högre under samma period, motiverar till antagandet att januarieffekten sannolikt även 

är mer påtaglig under just recessioner. Detta återstår dock att se efter vidare utforskning.  
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Bilagor 
Bilaga A – Tabell över recessioner 

 
 

Bilaga B - Resultat från Event Study Metrics med tillhörande statistiska tester 
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Bilaga C – Tabell över Wilcoxon Signed Rank Test 
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Bilaga D – Test över normalfördelning 

Descriptive Statistics 

 N 
Mea

n 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 

AARförlorareven

t_expansion 
919 ,000

2 
,00743 -,07 ,06 

AARförlorareven

t_recession 
551 ,000

8 
,00870 -,04 ,06 

AARförlorareven

t_totalt 
1470 ,000

4 
,00794 -,07 ,06 

AARvinnarevent

_expansion 
970 ,000

2 
,00851 -,06 ,06 

AARvinnarevent

_recession 
490 ,001

3 
,00896 -,03 ,07 

AARvinnarevent

_totalt 
1460 ,000

5 
,00868 -,06 ,07 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
AARförlorareve

nt_expansion 
AARförlorareve

nt_recession 
AARförlorar

event_totalt 
AARvinnareve

nt_expansion 
AARvinnarev

ent_recession 

AARvinnar

event_total

t 

N 919 551 1470 970 490 1460 

Norma

l 

Parame
tersa,b 

Me

an 
,0002 ,0008 ,0004 ,0002 ,0013 ,0005 

Std. ,00743 ,00870 ,00794 ,00851 ,00896 ,00868 

Most 
Extrem

e 

Differe
nces 

Ab
sol

ute 

,108 ,104 ,106 ,111 ,098 ,105 

Pos ,108 ,104 ,106 ,111 ,098 ,105 

Ne
g 

-,098 -,083 -,093 -,105 -,070 -,087 

Test Statistic ,108 ,104 ,106 ,111 ,098 ,105 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
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AARförlorarevent_expansion ,108 919 ,000 ,821 919 ,000 

AARförlorarevent_recession ,104 551 ,000 ,890 551 ,000 

AARförlorarevent_totalt       ,106 1470 ,000 ,851 1470 ,000 

AARvinnarevent_expansion ,111 970 ,000 ,838 970 ,000 

AARvinnarevent_recession ,098 490 ,000 ,889 490 ,000 

AARvinnarevent_totalt ,105 1460 ,000 ,859 1460 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Bilaga E - Histogram normalfördelning 
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Bilaga F – PP Plot 

Model Description 

Model Name MOD_2 

Series or 
Sequence 

1 AARförlorareve
nt_expansion 

2 AARförlorareve
nt_recession 

3 AARförlorareve
nt_totalt 

4 AARvinnarevent
_expansion 

5 AARvinnarevent
_recession 

6 AARvinnarevent

_totalt 

Transformation None 

Non-Seasonal Differencing 0 

Seasonal Differencing 0 

Length of Seasonal Period No periodicity 

Standardization Not applied 

Distribution Type Normal 

Location estimated 

Scale estimated 

Fractional Rank Estimation Method Blom's 

Rank Assigned to Ties Mean rank of 

tied values 

Applying the model specifications from MOD_2 

Case Processing Summary 

 
AARförlorareve

nt_expansion 
AARförlorareve

nt_recession 
AARförlorarev

ent_totalt 
AARvinnareve

nt_expansion 
AARvinnarev

ent_recession 
AARvinnar

event_totalt 

Series or 

Sequence 

Length 

1470 1470 1470 1470 1470 1470 

Nu

mb
er 

of 
Mi

ssi

ng 
Val

ues 

in 
the 

Plo

t 

Us

er-
Mi

ssi
ng 

0 0 0 0 0 0 

Sys
tem

-

Mi
ssi

ng 

551 919 0 500 980 10 
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The cases are unweighted. 

Estimated Distribution Parameters 

 
AARförlorareve

nt_expansion 
AARförlorarev

ent_recession 
AARförlorar

event_totalt 
AARvinnareve

nt_expansion 
AARvinnareve

nt_recession 
AARvinnare

vent_totalt 

Norm

al 
Distri

butio

n 

Loc

atio
n 

,0002 ,0008 ,0004 ,0002 ,0013 ,0005 

Scal
e 

,00743 ,00870 ,00794 ,00851 ,00896 ,00868 

The cases are unweighted. 
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Bilaga G – Resultat Januarieffekten 

 

 

 

 

 
 


