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Abstract 

This report aims to investigate whether the January-effect is present at the swedish stock 

market and if the introduction of the investeringssparkonto has reduced the effect. Previous 

research on the January-effect is either outdated or conducted on the US or European markets. 

No research has previously been conducted including the investeringssparkonto.  

The dataset contains closing prices for three different indexes over the time period 2003–2021 

and are retrieved from Nasdaq OMX Nordic. Regressions with dummy variables have been 

constructed to test whether there is a correlation between higher returns for small stocks and 

the month of January.  

The obtained results from the regression model show a negative coefficient for the variable 

January for OMX30 and OMXSPI, the variable is significant at the 10% level. However, for 

OMXSSCPI the coefficient for January is positive but no significant result is obtained. 

Therefore, a January-effect are found on the Swedish stock market for OMX30 and OMXSPI. 

The coefficient for the variable ISK (investment account) is negative for OMX30 and 

OMXSPI. The variable is significant for OMX30 at 1% level and OMXSPI at 10% level. 

Furthermore, the effect of the investment account together with the January-effect show a 

positive coefficient for OMX30 and is significance at the 10% level. However, for 

OMXSSCPI and OMXSPI no significant results are obtained. Therefore, the thesis concludes 

that the investment account had a significant effect on the January-effect for OMX30.  
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1.   Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Andelen invånare som äger aktier i Sverige har ökat snabbt enligt statistiska centralbyrån1. 

När man investerar på börsen finns det ett antal fraser man stöter på som berör allt mellan 

himmel och jord. Några av dessa fraser är kopplade till under vilka tidsperioder man bör vara 

investerad på börsen samt vilka man bör undvika. Till exempel kan man få höra att man ska 

”sell in may and go away”, med detta menas alltså att man förväntar sig att börsen ska gå 

dåligt under sommarmånaderna. Dessa typer av fraser och råd förekommer över hela världen i 

olika varianter, inte sällan utan att de motsäger varandra. En variant som är mycket välspridd 

är januarieffekten. Den har studerats och diskuterats över hela världen och har en lång historia 

som påstådd anomali. 

En anomali på börsen innebär att marknaden beter sig på ett förutsägbart sätt inom vissa 

specifika ramar2. Det kan vara allt ifrån att börsen går dåligt under en specifik månad till att 

börsen går bra under en specifik veckodag. Sådana rörelser ska då ske konsekvent och under 

längre perioder för att kunna antas vara signifikanta. Dessa anomalier ska däremot inte kunna 

existera under hypotesen om effektiva marknader då det innebär att investerare kan få ökad 

avkastning utan att ta utökad risk genom att utnyttja anomalin på marknaden3. 

Det råder en viss oenighet om vad begreppet januarieffekten egentligen betyder, vissa menar 

svepande att det enbart innebär att börsen i sin helhet förväntas gå starkt under januari månad. 

En mer korrekt återgivelse är att bolagen på de mindre listorna förväntas gå relativt bättre 

bolagen på de större listorna i januari4. Den gängse uppfattningen är att detta sker till följd av 

att det nya året även är brytpunkt för beskattningsåret för privatpersoner. Eftersom mindre 

bolag har en högre volatilitet än stora bolag så ökar risken att små bolag har minskat i värde 

under året. När slutet av året närmar sig börjar privatinvesterare kolla igenom sina portföljer, 

har en aktie presterat dåligt finns det all anledning att sälja den positionen i december för att 

realisera förlusten. Förlusten går sedan att kvitta mot aktier som sålts med vinst under året. 

Finns det inte tillräckligt med kapitalvinster att kvitta emot kan resten kvoteras och på så sätt 

bli en skattereduktion5. Köper man sedan tillbaka bolaget i januari har man skjutit upp sin 

 
1 SCB, (2021) ”Antalet aktieägare ökade under 2020”, SCB, Hämtad: 2021-04-22. 
2 Schwert, W. (2003) “Anomalies and market efficiency”, Handbook of the economics of finance, S.939- 974.  
3 Fama, E. (1970)” Efficient capital markets: a review of theory and empirical work”, JSTOR. 
4 Chen, J. (2020) “January Effect”, Investopedia, Hämtad: 2021-03-25. 
5 Skatteverket, (2021) ”Kvittning och Kvotering”, Skatteverket, Hämtad: 2021-04-22. 
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skatt till nästa beskattningsår samtidigt som samma exponering erhålls. Börsen faller därmed i 

december när privatsparare säljer sina aktier för att sedan stiga igen i januari när samma aktier 

köps tillbaka. Det ska dock poängteras att det råder delade meningar om de bakomliggande 

orsakerna till att januarieffekten existerar, om den existerar. Andra populära förklaringar är att 

folk har som nyårslöfte att börja spara, att amerikanska bolag ofta betalar ut sina bonusar runt 

julhelgerna eller att fondförvaltare vill gå in i det nya året ”nollade”6. 

Det finns en del tidigare forskning som berört just januarieffekten, den stora majoriteten av 

forskning har skett på börser utomlands. Ogieva, Idolor och Osamwonyis rapport ”Testing 

Calendar Effect on Nigerian Stock Market Return: Methodological Approach”7 kunde inte 

påvisa på någon statistisk signifikans med avseende på att januarieffekten när de undersökte 

index på den nigerianska börsen under perioden 2005–2010. Däremot kunde Björkman och 

Gårdemyr i sin kandidatuppsats från Lunds universitet påvisa med statistisk signifikans att 

januarieffekten var närvarande i deras portfölj med bolag från det svenska small cap indexet 

under perioden 2000–20158. Den forskningen som finns har till viss del kunnat styrka att 

januarieffekten existerar även om resultaten inte är entydiga. 

Om det går att påvisa januarieffekten på den svenska börsen samtidigt som den gängse 

förklaringen att anomalin uppstår är på grund av skatteplanering så finns det ytterligare 

händelse att ta hänsyn till. Den 1 januari 2012 infördes nämligen investeringssparkontot9. 

Skillnaden mellan ett investeringssparkonto och aktie-fondkonto är att någon vinstskatt inte 

betalas om en aktie säljs med vinst10. Inget förlustavdrag erhålles heller om en aktie säljs med 

förlust. I stället betalas en schablonskatt som är det beskattningsbara underlaget multiplicerat 

med statslåneräntan + 1 procentenhet (lägst 1.25%) och sedan 30% av den summan11. 

Exempelvis innebär 100 000kr placerat i ett investeringssparkonto och statslåneränta på -0,5% 

en total skatt på: 100 000 * 1.25%=1250 * 30%=375 kr. Har man aktieinnehav i ett 

investeringssparkonto finns därmed inte längre någon anledning att sälja de aktier som gått 

dåligt i december ur skattesynpunkt. Då antalet investeringssparkonton har ökat från 210 895 

 
6 Chen, J. (2020). 
7 Ogieva, O. Osamwonyi, I. och Idolor, E. (2013) “Testing calendar effect on nigerian stock market returns: 
methodological approach”, Journal of Financial Management and Analysis. 
8 Björkman, J. Gårdemyr, A. (2015) ”En studie om januarieffekten på stockholmsbörsen”, Lunds universitet. 
9 Mattsson, I. och Brink, A. (2018) “Investeringssparkonto - en enkel sparform i ett komplext skattesystem”, 
Riksrevisionen. 
10 Skatteverket, (2021) “Skatt på investeringssparkonto”, Skatteverket, Hämtad: 2021-03-24. 
11 Mattson, Brink, (2018). 
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år 2012 till 2 163 812 år 2017 borde intåget av investeringssparkonto på den svenska börsen 

innebära slutet för januarieffekten. 

1.2 Problembeskrivning och Frågeställning 
Teorier som den effektiva marknadshypotesen borde omöjliggöra fenomen som 

januarieffekten då dess existens innebär att det är möjligt att skapa överavkastning genom att 

utnyttja de förutsägbara svängningarna på marknaden12. Detta till trots finns det flertalet 

studier som lyckats påvisa att januarieffekten existerar. Den forskning som utförts i Sverige 

på januarieffekten gjordes emellertid innan investeringssparkontot infördes. Då 

beskattningsårets brytpunkt är den förklaring som vanligen ligger till grund för fenomenet 

uppstår ett problem när allt fler privata investerare använder investeringssparkonton för att 

förvara sina innehav.  

Som tidigare presenterat har tidigare forskning till viss del påvisat att januarieffekten existerar 

på olika börser runt om i världen. Vi ämnar nu undersöka om det går att påvisa någon 

januarieffekt på stockholmsbörsen samt om införandet av investeringssparkonton i så fall har 

haft en mildrande effekt. Detta mynnar ut i två frågor. 

à Finns januarieffekten på stockholmsbörsen? 

 

à Om januarieffekten existerar, har investeringssparkontot påverkat dess effekt? 

1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida januarieffekten existerar på stockholmsbörsen 

samt om införandet av investeringssparkonton 2012 har påverkat dess effekt. Studien är extra 

intressant att utföra på den svenska marknaden då investeringssparkonto ändrat hur 

majoriteten av svenskars kapitalinkomster beskattas. Utfallet på studien är relevant ur ett 

investerarperspektiv samt om man ämnar fortsätta med mer omfattande forskning. Det skulle 

tillexempel vara intressant att göra en mer omfattande studie i tidsomfång. 

 

 

 
12 Fama, (1970). 



 8 

1.4 Hypoteser 

1.4.1 Hypotes 1  
För att testa om januarieffekten existerar på stockholmsbörsen har hypotes 1 konstruerats som 

följer: 

H01: Januarieffekten existerar inte på stockholmsbörsen 

HA1: Januarieffekten existerar på stockholmsbörsen 

1.4.2 Hypotes 2 

För att testa om investeringssparkontot har haft någon påverkan på januarieffekten 

konstrueras hypotes 2 som följer: 

H02: Om januarieffekten existerar har investeringssparkontot inte påverkat dess effekt 

HA2: Om januarieffekten existerar har investeringssparkonto påverkat dess effekt  

 

1.5 Uppsatsens struktur  

De teoretiska och praktiska delarna av uppsatsen är strukturerad på följande sätt. Avsnitt två 

innehåller den teoretiska referensram samt tidigare forskning som ligger till grund för 

uppsatsen. I avsnitt tre och fyra redogörs för data som samlats in och hur den behandlas. 

Avsnitt Empiriskt Resultat presenterar resultaten från regressionsmodellen. Uppsatsen 

avslutas med diskussion och slutsats kring de resultat som erhålls. 
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2.   Teoretisk referensram och tidigare forskning 
I detta avsnitt introduceras teorierna den effektiva marknadshypotesen, random walk och 

finansiell psykologi. Den tidigare forskning som presenteras utgör en viktig del för att 

konstruera metoden.  

2.1 Teoretisk referensram 

2.1.1 Den effektiva marknadshypotesen  

Den effektiva marknadshypotesen innebär i korthet att marknaden redan har tagit hänsyn till 

all tillgänglig information. På så sätt finns det inga under- eller övervärderade tillgångar. 

Teorin har framförallt utvecklats under den andra delen av 1900-talet. Välkända 

nationalekonomer och matematiker som Mandelbrot och Samuelson har skrivit vitt och brett 

avseende svårigheterna i att förutse avkastning på de finansiella marknaderna13 14. 1970 

publicerade Eugene Fama den uppmärksammade rapporten “Efficient capital markets: A of 

theory and empirical work”15. I rapporten drar Fama slutsatsen att det finns tillräckligt stöd 

för att de finansiella marknaderna är effektiva. Fama introducerar även tre olika typer av 

effektivitet som han kallar för svag-, halv-stark- och stark effektivitet.  

à Svag effektivitet innebär att det inte är möjligt att erhålla riskjusterad överavkastning 

med hjälp av historisk information såsom tidigare stängningskurser. Nuvarande 

marknadspris återspeglar redan all information. Det innebär att det inte går att 

applicera teknisk analys för att erhålla överavkastning.  

à Är effektiviteten halv-stark så är det inte möjligt att erhålla riskjusterad 

överavkastning genom tidigare marknadspriser eller tillgång till offentliggjord 

information. Det skulle därmed inte vara möjligt att genom analys av kvartal- och 

delårsrapporter erhålla överavkastning. Både teknisk och fundamental analys är därför 

verkningslös. 

à Stark effektivitet innebär att det inte går att erhålla riskjusterad överavkastning genom 

tidigare marknadspriser, offentliggjord information eller med insiderinformation. Det 

innebär att aktiepriset återspeglar all information oavsett dess tillgänglighet.  

 
13 Mandelbrot, B. (1963) “The variation of certain speculative prices”, The Journal of Business, S. 394-399. 
14 Samuelson, P. (1965) “Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly” The World Scientific 
Handbook of Futures Markets, S.1-6. 
15 Fama, (1970). 
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Sammanfattningsvis menar teorin att aktier alltid är korrekt prissatta och enda möjligheten att 

erhålla högre avkastning är genom att ta mer risk. Då januarieffekten är ett mönster som 

grundar sig på historiska stängningskurser så är det den svaga typen av den effektiva 

marknadshypotesen som kommer testas i uppsatsen. 

 

2.1.2 Random Walk  

Redan 1863 publicerade Jules Regnault boken “Calcul des Chances et Philosophie de la 

Bourse” där Regnault försöker förklara rörelserna på börsen med hjälp av det matematiska 

begreppet random walk16. Teorin får ett bredare genomslag under 1970-talet när Burton 

Malkiel publicerar sin bok “A random walk down Wall Street” som röner stora framgångar17. 

I boken liknar Malkiel hur förvaltare väljer sina innehav med att låta en apa försedd med 

ögonbindel kasta pil på aktielistorna i tidningen. Enligt teorin utvecklas aktiepriser 

slumpmässigt och det går inte att använda historiska förändringar för att förutspå framtida 

rörelser. Det innebär att det är omöjligt att vinna över marknaden utan att utöka risknivån i 

sina investeringar. Investeringsstrategier bör därmed fokusera på portföljer som är väl 

diversifierade.  

 

2.1.3 Finansiell psykologi 

De traditionella teorierna som försöker förklara hur aktiemarknaden fungerar bygger ofta på 

en förenklad bild av verkligheten. Teorierna antar att människan är vinstmaximerande och 

rationell i alla beslut den tar. Under de senaste åren har begrepp som beteendeekonomi och 

finansiell psykologi växt fram som ett alternativ till de traditionella teorierna. Ett tydligt 

exempel på dessa teoriers frammarsch är när den israeliska psykologen och ekonomen Daniel 

Kahneman vann Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för 

sitt arbete om den psykologiska delen av ekonomi18. Priset delades med Vernon Smith. 

  

I sin bok “Inefficient markets - An introduction to behavioural finance” skriver den välkända 

professorn Andrei Shleifer om varför marknaderna är ineffektiva och använder sig av 

finansiell psykologi som förklaringssätt19. En stor del av teorierna han går igenom är arbeten 

 
16 Regnault, J. (1863) “Calcul des Chances et Philosophie de la Bourse”. 
17 Malkiel, B. (1973) “A random walk down Wall Street”, S. 22-34. 
18 Nobleprize.org, (2021) “Daniel Kahneman – Facts”. 
19 Shleifer, A. (2000)” Inefficient Markets – an introduction to behavioral finance”, Oxford University Press, 
S.2–28. 
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gjorda av andra välkända forskare. Fischer Black publicerade 1986 artikeln “Noise”, den 

citeras i Shleifers rapport och behandlar brusets inverkan på de finansiella marknaderna20. 

Brus innebär till exempel att investerare litar på råd från människor som besitter mindre 

kunskap än de själva, ofta kallade för gurus. Det innebär att de beslut som investerarna stödjer 

sina beslut på inte är relevant information för bolagets finansiella prestation utan snarare 

rykten och osanningar.  

 

Den effektiva marknadshypotesens främsta försvar mot människans bevisade irrationalitet på 

de finansiella marknaderna är att osofistikerade investerarnas handel är slumpmässig och 

därmed tar ut varandra. Shiller menar däremot i sitt arbete “Stock prices and social dynamics” 

att så inte är fallet utan att osofistikerade investerare i hög utsträckning handlar på samma 

sätt21. Det innebär att det finns en hög korrelation mellan vilka aktier osofistikerade 

investerare vill köpa och sälja samt vid vilken tidpunkt de vill göra dessa affärer. Fenomenet 

förstärks av att dessa osofistikerade investerare som köper och säljer aktier baserat på brus 

umgås på fritiden och tar efter varandras beteende.  

 

Boken berör även investerares oförmåga att sälja aktier som tappar i värde, ofta kallat ”loss 

aversion”. Ämnet berörs i Terrence Odeans rapport “Are Investors Reluctant to Realize Their 

Losses?” som Shleifer citerar i sin bok22. Odeans rapport grundas på studier av 10 000 konton 

på en stor amerikansk mäklarfirma. Studierna visar att investerare realiserar sina vinster 

betydligt mer ofta än de realiserar sina förluster. Odean hittar också tecken på att investerare 

gör skattemässiga försäljningar, framför allt i december. Odean hävdar att en av 

anledningarna till investerares oförmåga att sälja dåligt presterande aktier är att de tror de 

aktier som i dagsläget är förlorare i framtiden kommer bli vinnare.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Under de inledande efterforskningarna till uppsatsen eftersöktes tidigare studier som berört 

kombinationen av januarieffektens och investeringssparkontots införande. Någon sådan 

forskning hittades inte. Däremot hittades flertalet rapporter som berörde januarieffektens 

möjliga existens. Därför redogörs enbart för tidigare arbeten som undersökt januarieffekten 

 
20 Black, F. (1986) “Noise” The Journal of Finance, S. 531-533. 
21 Shiller, R. (1984) “Stock prices and social dynamics”, S. 457-468. 472-474. 
22 Odeans, T. (1998) “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?”, The Journal of Finance, S.1777-1779. 
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eller andra kalender-anomalier i den här sektionen. Vi har valt att studera både nationell samt 

internationell forskning för att försäkra oss om att de modeller vi väljer att använda är de som 

passar bäst för arbetets syfte.  

 

Ogieva, Idolor och Osamwonyi undersökte i sin rapport “testing calendar effects on nigerian 

stock markets returns: methodological approach” flertalet säsongsanomalier såsom 

januarieffekten, veckodagseffekten och semestereffekten23. För delen som berör 

januarieffekten använde man sig av ett stort index och gjorde därmed ingen distinktion mellan 

små och stora bolag i rapporten. De använde sig av en OLS regression med dummyvariabler 

för att mäta om det fanns någon överavkastning i januari. Tidsperioden de undersökte sträckte 

sig från 19/4-05 till 30/9-10 och deras data undersöktes på daglig basis. Resultatet visade att 

januari var den månad som haft högst avkastning under perioden, däremot var inte resultatet 

statistiskt signifikant. Deras arbete har fungerat som inspirationskälla till vår forskning.  

  

Uppsatsen “En studie om januarieffekten på stockholmsbörsen”, skriven av Björkman och 

Gårdemyr, undersökte om det finns någon januarieffekt på Stockholmsbörsen24. De lyckades 

få fram ett resultat som visade på en januarieffekt med statistisk signifikans. Deras 

tillvägagångssätt skiljer sig en aning ifrån det som Ogieva, Idolor och Osamwonyi använde på 

den nigerianska börsen. Den största skillnaden är att Björkman och Gårdemyr använde sig av 

två portföljer innehållande antingen small cap eller large cap bolag. Precis som i den 

nigerianska rapporten användes en OLS regression med dummyvariabler. 

Regressionsanalysen visade på en statistiskt signifikant januarieffekt i deras 

småbolagsportfölj. Tidsperioden de undersökte var mellan 2000–2015 och de använde sig av 

månadsdata. I sin analysdel nämner författarna att om skatteeffekten är en bra 

förklaringsmodell till januarieffekten borde januarieffekten avtagit under slutet av rapportens 

mätperiod till följd av investeringssparkontots införande, detta har inte skett. De nämner 

också att de inte har lyckats finna någon tidigare forskning som tar upp den synvinkeln.  

  

En av de mest citerade rapporterna när det gäller säsongsmönster på New York börsen är 

Michael S. Rozeff och William R. Kinney, JRs arbete “Capital Market Seasonality: The Case 

 
23 Ogieva, Osamwonyi, Idolor, (2013). 
24 Björkman, Gårdemyr, (2015). 
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of Stock Returns”25. De undersökte hur avkastningen varierar mellan olika månader. 

Tidsperioden för deras undersökningar sträcker sig över åren 1904–1974. Perioden delades 

sedan upp i fem stycken mindre tidsserier. De använde sig av en linjär regression och fann att 

januari var förknippat med högre avkastning i jämförelse med övriga månader. Deras arbete 

har inspirerat många av de arbeten som gjorts sedan dess.  

 

I sin avhandling “Effektiviteten på Stockholms Fondbörs” studerade Kerstin Claesson 

effektiviteten på den svenska börsen26. Claesson undersökte huruvida säsongsanomalier 

förekommer samt förklarar hur dessa medverkar till att göra marknaden mindre effektiv. En 

av de anomalier Claesson undersökte var januarieffekten. Detta gjordes genom att beräkna 

den genomsnittliga avkastningen för de mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen mellan 

åren 1978–1985. Resultatet visade på ett antal olika anomalier varav januarieffekten var en av 

dem, forskningen visar även på att effekten främst förekommer i mindre bolag. Claesson 

menar att stockholmsbörsen inte är att betrakta som effektiv till följd av sina resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Rozeff, M. (1976)” Capital Market Seasonality: The case of Stock Returns”, Journal of financial economics 3, 
S.379-384. 
26 Claesson, K. (1987) ”Effektiviteten på Stockholms fondbörs”, Ekonomiska forskningsinstitutet vid 
Handelshögskolan i Stockholm. 
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3.   Data 
Detta avsnitt redogör för datainsamlingen samt en definition och förklaring av de index som 

används. Därefter presenteras den deskriptiva statistiken över indexen följt av begränsningar 

som gjorts.  

3.1 Insamling av data 
För att genomföra analysen har tidsseriedata samlats in från OMXSSCPI, OMX30 och 

OMXSPI. Studien använder sig av tre index för att jämföra månadsavkastningen mellan small 

cap, large cap och ett marknadsindex. Den insamlande datan består av dagliga 

stängningskurser mellan tidsperioden 30/12–02 till och med 31/3–21. Datan hämtades från 

Nasdaq OMX Nordic och laddas ned i Excel-format. För att underlätta nästa steg sorteras 

datan från dagliga stängningskurser till månatliga stängningskurser.  

 

Datainsamling sker även av det breda global indexet MSCI World Index, det används sedan 

som kontrollvariabeln “Rm” i regressionen. För att justera indexet, som är normerat i dollar, 

hämtas också kursen för dollar/sek från Yahoo Finance i Excel-format för att kunna omvandla 

normeringen till svenska kronor. 

3.2 Databas 

Nasdaq OMX Nordic är dotterbolag till Nasdaq Inc och är ett samlingsnamn på all den 

verksamhet som bedrivs i Norden27. Företaget erbjuder handel och börsteknologi på deras 

marknadsplatser i bland annat Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Nasdaq Inc är ett 

amerikanskt bolag som driver några av världens största börser. Det anses därför som en säker 

källa.  

 

MSCI är ett finansföretag från USA som är mest uppmärksammat för sina referensindex28. 

Bolaget har under lång tid tillhört den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley men är 

numera helt frånkopplad sin tidigare ägare.  

 
27 Nasdaq OMX Nordic, (2021). 
28 MSCI, (2021). 
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Yahoo Finance är en del av Yahoo! som i sin tur nyligen såldes av Verizon Media till en 

private equity grupp kallad Apollo Global Management29. Yahoo Finance används och citeras 

flitigt i finansiell press. 

3.3 Definition och förklaring 
3.3.1 Definition av small cap, mid cap och large cap 
För att få en överblick av hur bolag på börsen går delas de upp i olika index. Dessa index kan 

baseras på en mängd olika saker men det vanligaste är börsvärden. Ett bolag kan klassas som 

small-, mid- eller large cap. Enligt Nasdaq OMX Nordic baseras uppdelningen på följande 

sätt30:  

• Small cap börsvärde under 150 miljoner euro 

• Mid cap börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro  

• Large cap börsvärde över 1 miljard euro  

3.3.2 Förklaring av valda index  
Analysen är baserad på tre olika index för att undersöka om det finns någon trend i 

månadsavkastningen för OMXSSCPI, OMX30 eller OMXSPI. Dessa index skiljer sig åt i 

vilka typ av bolag som ingår.  

• OMXSSCPI är ett small cap index som består av alla bolag med ett börsvärde under 

150 miljoner euro på stockholmsbörsen  

• OMX30 består av de 30 mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen 

• OMXSPI är ett all share index som består av samtliga aktier på stockholmsbörsen 

 

3.3.3 Förklaring av MSCI World Index 
Indexet fungerar som förklaringsvariabeln market return i regressionen. Det är baserat på mid 

och large cap bolag i 23 utvecklade marknader och innehåller cirka 1600 aktier.  

3.4 Deskriptiv statistik 

Tabell 1. Deskriptiv statistik, avkastning 

 

Index OMXSSCPI OMX30 OMXSPI 

Medelvärde 0,0118 0,0068 0,0081 

 
29 Yahoo Finance, (2021). 
30 Nasdaq OMX Nordic, (2021) ”Var handlar man aktier?”, Nasdaq OMX Nordic, Hämtad:2021-04-15. 
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Median 0,0150 0,0086 0,0124 

Högsta värde 0,1239 0,1568 0,1717 

Lägsta värde -0,2061 -0,1847 -0,1971 

Standardavvikelse 0,0534 0,0468 0,0471 

Antal observationer 219 219 219 

 

Kommentar till tabell 1: Medelvärde visar vad varje index avkastar i genomsnitt per månad 

under tidsperioden. Standardavvikelse är ett mått på volatilitet.  

 

Från tabell 1 kan man avläsa den deskriptiva statistiken för de tre indexen. Noterbart är att 

medelvärdet för månadsavkastning på small cap är avsevärt större än för OMX30 och 

OMXSPI. Vidare visar tabell 1 att standardavvikelsen för small cap är allra störst vilket 

innebär att OMXSSCPI har högst volatilitet.  

3.5 Begränsning 
För att undersöka januarieffekten på stockholmsbörsen kommer uppsatsen att utgå från index 

för att undvika att datapunkter påverkas för mycket av enskilda företagshändelser. Den valda 

tidsperioden på 18 år beror på att data endast fanns tillgänglig under denna period. För att få 

en längre tidsperiod och ett bättre resultat kan man strukturera en egen portfölj bestående av 

ett tiotal aktier. Men då uppstår frågor kring vilka företag man ska använda sig av och hur 

många bolag portföljen ska innehålla för att ge ett så rättvisande resultat som möjligt. 

 

En del av analysen består av att jämföra small cap och large cap bolag för att undersöka om 

avkastningen i januari är signifikant högre för small cap bolag i jämförelse med large cap 

bolag. För att genomföra analysen för small cap bolag används index OMXSSCPI medan 

OMX30 används för att analysera januarieffekten i large cap bolag. Anledningen till att ett 

large cap index som OMXSLCPI inte används beror på att data endast fanns tillgänglig till 

2007 vilket hade resulterat i en för kort tidsperiod. 
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4.   Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som används i uppsatsen för att testa hypoteserna. Först 

förklaras hur avkastningen beräknas följt av hur datan testas för normalfördelning, 

stationäritet och autokorrelation. Slutligen förklaras hur tidssserieregressionen är uppbyggd.  

4.1 Avkastning 
För att kunna genomföra analysen beräknas månadsavkastningen för OMXSSCPI, OMX30 

och OMXSPI. Detta görs genom att ta den naturliga logaritmen av stängningskursen sista 

börsdagen i månaden dividerat med stängningskursen sista börsdagen i föregående månad. 

Formeln ser ut på följande sätt: 

  

                                                        𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐿𝑁( !!
!!"#

)                                     (Formel 1) 

 

Pt = Stängningskursen sista börsdagen i månaden 

Pt-1= Stängningskursen sista börsdagen i föregående månad 

  

Den naturliga logaritmen används för att stabilisera variansen av avkastningen. Med avseende 

på den valda tidsperioden kommer detta ge oss 219 observationer som ska användas i en 

tidsserieregression.  

4.2 Kurtosis och Skewness 
Kurtosis och skewness används för att kontrollera att datan av avkastningen är 

normalfördelad. Skulle den inte vara normalfördelad kan inte p-värden användas i analysen. 

Kurtosis kontrollerar toppigheten av fördelningen, innehåller datan fler extrema värden så 

ökar toppigheten medan skewness beskriver hur symmetrisk kurvan är. Formlerna för kurtosis 

och skewness är som följer:  

 

																																																𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 = "("$%)∑ (($)()%
&
$'#

(")%)(")*)(")+),%
− +(")%)(

(")*)(")+)
                      (Formel 2) 

 

																																																																	𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 = "∑ (($)())
&
$'#

(")%)(")*),)
                                   (Formel 3) 
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Kurtosis har ett värde av noll vid absolut normalfördelning, ett värde mellan -2 och 2 ses som 

normalt. Skewness tar värdet noll vid perfekt symmetri, ett värde mellan -1 och 1 indikerar på 

en relativt symmetrisk fördelning.  

4.3 Stationäritet och autokorrelation 
4.3.1 Stationäritet 
Tidsseriedata kan vara stationär eller icke-stationär. Stationär data innebär att den insamlade 

datan inte följer någon trend medan icke-stationäritet innebär att variablerna innehåller en 

trend. En av förutsättningarna i regressions estimatorn är att variablerna är stationära. För att 

regressionen inte ska visa på felaktiga samband behöver därmed den insamlade datan 

undersökas med enhetsrotstestet Augmented Dickey Fuller test. Formeln ser ut på följande 

sätt: 

 

																		∆𝑦- = 𝛼 + 𝛽𝑦-)% + 	𝛿𝑡	 +	𝜁%∆𝑦-)% + 𝜁*∆𝑦-)* +·	·	· +	𝜁.∆𝑦-). + 𝜀-       (Formel 4) 
 

 

Enhetsrotstestet görs genom att sätta nollhypotesen till att variabeln är icke-stationär samt 

alternativhypotesen att tidsserie datan är stationär och inte innehåller någon trend. 

Hypoteserna ser ut på följande sätt: 

H0: 𝛽 = 0 

HA: 𝛽 < 0 

 

Testet ska genomföras med signifikansnivå 5%. Om resultatet visar på ett p-värdet som är 

lägre än 0,05 förkastar man nollhypotesen och variabeln är därmed stationär.  

  

4.3.2 Autokorrelation 
Resultatet kan även bli missvisande om residualerna i den insamlade datan inte är oberoende 

av varandra, då uppstår autokorrelation. Problemet med autokorrelation är att residualerna blir 

alltför stora vilket resulterar i att tidsserieregression inte längre är den metod som ger mest 

korrekta resultatet. Autokorrelation kan även leda till att nollhypotesen förkastas trots att det 

saknas tillräckligt stöd, även kallt “type 1 error”. För att undersöka om den insamlade datan 

innehåller autokorrelation kan man använda sig av Durbin Watson test. Formeln ser ut på 

följande sätt: 
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																																																																	𝐷𝑊 = ∑ (/!)/!"#)(*
!'(
∑ /!(*
!'#

                                           (Formel 5) 

 

Testet ger ett värde mellan 0 och 4. Ett värde av 2 indikerar att ingen autokorrelation existerar 

varav ett värde mellan 0 och 2 visar på positiv autokorrelation vilket är vanligt för 

tidsseriedata. Negativ autokorrelation ges av ett värde mellan 2 och 4.  

 

För att justera data som innehåller autokorrelation kan man använda sig av en autoregressiv 

modell vilket innebär att den beroende variabeln beräknas baserad på tidigare värden från 

tidsserien. Uppsatsen kommer använda sig av en “first order” autoregressiv modell, AR (1). 

Modellen innebär att den beroende variabeln kommer beräknas baserat på värden i perioden 

tidigare, formeln ser ut på följande sätt: 

 

																																																													𝑦- = 𝛽0 + 𝛽%𝑦-)% + 𝜀-                                           (Formel 6) 

4.4 Tidsserieregression 
Genom att använda en regressionsmodell kan man undersöka om det finns ett samband 

mellan variabler. Eftersom uppsatsen ämnar undersöka sambandet mellan avkastning och 

månader under en bestämd tidsperiod är en tidsserieregression den mest lämpade metoden. 

Månader är en kategorisk variabel och därför behöver dummyvariabler inkluderas i 

regressionsmodellen. Det görs genom att skapa tolv dummyvariabler som representerar varje 

månad. Exempelvis får dummyvariabeln januari värde 1 för de datapunkter som inträffar i 

januari och värde 0 för de datapunkter som representerar övriga månader. För att inte riskera 

att hamna i “dummy variable trap” blir en av månaderna referensgrupp. I uppsatsen är 

december referensgrupp vilket innebär att koefficienterna för de olika månaderna jämförs mot 

december. Det innebär att variabeln jan visar den överavkastning som finns i januari månad 

jämfört med december.  

 

Uppsatsen ämnar även undersöka om införandet av investeringssparkonto haft någon 

påverkan på januarieffekten. Detta görs genom att skapa ytterligare en dummyvariabel-ISK 

som antar värdet 0 från 2002 till och med 2011 för att sedan anta värdet 1 från 2012 till 2021. 

Variabeln ISK visar endast om införandet av investeringssparkonto haft någon påverkan på 

avkastningen och inte dess påverkan på januarieffekten. Därför behöver variabeln ISK 

integreras med variabeln januari för att undersöka deras gemensamma effekt på avkastningen. 
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Den nya variabeln tas fram genom att multiplicera variablerna ISK och januari med varandra, 

resultatet blir investeringssparkontot påverkan på januarieffekten. 

 

Avkastningen för de valda indexen beror inte enbart på månader och investeringssparkonto. 

Därför inkluderas ytterligare en kontrollvariabel-Rm som representerar marknadens totala 

avkastning. Eftersom MSCI World Index är normerat i dollar måste stängningskurserna 

konverteras till svenska kronor innan avkastningen kan beräknas. Variabeln beräknas därefter 

med den naturliga logaritmen, på samma sätt som tidigare gjorts för indexen.  

 

I modellen utgörs responsvariabeln av beräknad avkastning och de oberoende variablerna 

utgörs av månaderna, investeringssparkonto och marknadsavkastning. Regressionsanalysen 

genomföras i Stata där regressionsmodellen ser ut på följande sätt: 

 

	𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔- = 𝛽0 + 𝛽%𝐽𝑎𝑛- + 𝛽*𝐹𝑒𝑏-+. . . +𝛽%%𝑁𝑜𝑣- + 𝛽%*𝐼𝑆𝐾- + 𝛽%+(𝐽𝑎𝑛-𝑥𝐼𝑆𝐾-) +
𝛽%1𝑅2 + 𝜀-                                                                                                                  (Formel 7) 
 
Avkastningt = Månadsavkastning 
β0 = Konstant 
Jan, Feb, …, Nov = Dummyvariabler 
ISK = Dummyvariabler investeringssparkonto 
JanxISK = Januari och investeringssparkontots effekt på avkastning 
Rm = Månadsavkastning marknad 
εt = Residualer 
 
Tre tidsserieregressioner ska genomföras, ett för varje index. Resultatet från regressionen ska 

analyseras med hjälp av p-värden och förklaringsgraden (R-squared) för att undersöka om 

resultatet är signifikant. Variablernas koefficienter och hela regressionen ska analyseras med 

1%, 5% och 10% signifikansnivå.  
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5.   Empiriskt resultat 
I det här avsnittet presenteras normalfördelning över den insamlade data samt resultatet från 

enhetsrotstest. Därefter redovisas resultatet från tidsserieregressionerna för OMXSSCPI, 

OMX30 och OMXSPI. 

5.1 Kurtosis och Skewness 

Innan regressionerna kan genomföras testas de tre indexen för normalfördelning. Resultaten 

visas i tabell 2 nedanför.  

 

Tabell 2. Kurtosis och Skewness 

 

Index OMXSSCPI OMX30 OMXSPI 

Kurtosis 1,5340 2,1921 2,7151 

Skewness -0,6513 -0,6772 -0,7872 

Antal observationer 219 219 219 

 

 

Värdet på kurtosis indikerar att OMXSPI lider av viss toppighet, vilket innebär att 

sannolikheten för extrema värden är större än vid normalfördelning. De andra indexen har inte 

samma problem. Måttet på snedhet ligger inom ett lämpligt intervall för alla index. Det 

innebär att OMXSSCPI och OMX30 kan anses vara relativt normalfördelade. Däremot lider 

OMXSPI av leptokurtic, vilket innebär att datan påverkas av ett par avvikande värden.  

 

5.2 Augmented Dickey-Fuller test 

Som tidigare nämnts görs testet vid 5% signifikansnivå, hypoteserna är följande: 

 

H0: 𝛽 = 0 

HA: 𝛽 < 0 

 

Tre test har utförts, ett för varje index. Resultaten är som följer: 
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Tabell 3. Augmented Dickey-Fuller unit-root-test 

 

Index Antal observationer P-värde 

OMXSSCPI 218 0,0000 

OMX30 218 0,0000 

OMXSPI 218 0,0000 

 

 

Då alla tre test får ett p-värde som är mindre än 0,05 kan nollhypotesen förkastas. Detta 

innebär att datan kan anses vara stationär. Därmed kan tidsserieregressionerna utföras utan 

oro för missvisande resultat.  

 

5.3 Resultat OMXSSCPI 

Tabell 4. Resultat tidsregression 1, OMXSSCPI 

 

 Modell 1 Modell 2 

Variabel Koefficient          P > | t | Koefficient P > | t | 

Jan  0,0181 0,294 0,0232 0,159 

Feb -0,0121 0,377 -0,0112 0,406 

Mars -0,268 0,052* -0,0265 0,054* 

April -0,0219 0,117 -0,0206 0,141 

Maj  -0,0310 0,026** -0,0307 0,028** 

Juni -0,0368 0,009*** -0,0366 0,009*** 

Juli -0,0158 0,257 -0,0152 0,277 

Augusti -0,0258 0,064* -0,0256 0,067* 

September -0,0053 0,703 -0,0055 0,690 
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Oktober -0,0467 0,001*** -0,0458 0,001*** 

November -0,0239 0,087* -0,0229 0,068* 

ISK -0,0002 0,977 0,0008 0,905 

Rm 0,9360 0,000*** 0,8614 0,000*** 

janISK -0,0265 0,187 -0,0319 0,104 

Konstant 0,0265 0,010*** 0,0260 0,014** 

Durbin-Watson  1,6428 2,0043 

Antal observationer 219 218 

Prob > F 0,0000*** 0,0000*** 

R2 0,4340 0,4193 

Justerad R2 0,3951 0,3792 

 

 

Kommentar till tabell 4: Modell 1 är utfallet av tidsserieregressionen utan justering för 

autokorrelation. Modell 2 är utfallet med justering för autokorrelation. Koefficienten visar 

över- eller underavkastningen för varje variabel i jämförelse med referensgruppen december 

vilket är desamma som konstanten. P-värdena är signifikanta på 1%***, 5%** och 10%* 

nivå.  

 

Regressionen är framtagen för att analysera hur dummyvariablerna jan och ISK påverkar 

avkastningen för small cap index. Hypoteserna som regressionen testar är: 

 

H01: Januarieffekten existerar inte på stockholmsbörsen 

HA1: Januarieffekten existerar på stockholmsbörsen 

 

H02: Om januarieffekten existerar har investeringssparkontot inte påverkat dess effekt 

HA2: Om januarieffekten existerar har investeringssparkontot påverkat dess effekt 
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Kolumnen koefficient förklarar över- eller underavkastningen för varje månad jämfört med 

referensgruppen, som i det här fallet är december. Eftersom koefficienten för januari i modell 

1 är positiv förväntas januari ge en högre avkastning än december för small cap indexet. 

Resultatet är förväntat i enlighet med januarieffekten. Kolumnen P > |t| ger p-värdet som ska 

jämföras med signifikansnivån. I tabellen går att utläsa att p-värdet för januari är större än 0,1 

vilket innebär att med hjälp av den här data kan ingen januarieffekt styrkas på 

stockholmsbörsen. Därmed kan inte H01 förkastas. De månader som är signifikanta i modellen 

är mars, maj, juni, augusti, oktober och november. Koefficienterna för dessa månader är 

negativa och förväntas därför avkasta sämre än december. Resultatet för variabeln ISK är 

negativ vilket innebär att när investeringssparkontot införs så sjunker avkastningen. 

Koefficienten är däremot inte signifikant.   

 

Variabeln janISK är negativ vilket innebär att investeringssparkontots införande förväntas ha 

en negativ påverkan på avkastningen i januari, även detta resultat är förväntat. P-värdet 

indikerar att variabeln inte är signifikant och H02 kan därmed inte förkastas. Det går därmed 

inte att dra några slutsatser om investeringssparkontots påverkan på januarieffekten.  

 

I tabellen går även resultatet av Durbin Watson testet för modell 1 att avläsa. Resultatet 

1,6428 indikerar att det finns autokorrelation i datan. För att undvika missvisande resultat och 

justera för autokorrelation konstrueras en ny tidsserieregression - modell 2. Det nya Durbin 

Watson resultatet 2,0043 indikerar att ingen autokorrelation existerar. Resultaten mellan de 

två regressionerna skiljer sig marginellt. Koefficienterna för variablerna januari och janISK 

följer samma mönster. För variabeln ISK är koefficienten positiv, vilket skiljer sig mot modell 

1.  P-värdena sjunker något men är fortfarande inte signifikanta vilket innebär att 

nollhypoteserna inte kan förkastas. För OMX30 och OMXSPI analyseras enbart modell 2 

eftersom modellen inte lider av autokorrelation.  

 

Regressionsmodellen går att använda i analysen då Prob >F är 0,0000 vilket är mindre än 0,01 

och modellen är signifikant vid 1%. R-squared visar på hur stor andel av variansen i den 

beroende variabeln som förklaras av variansen i de oberoende variablerna. Förklaringsgraden 

för regressionen är 0,4193 vilket innebär att ungefär 42% av variansen kan förklaras av 

modellen.  
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5.4 Resultat OMX30 

Tabell 5. Resultat tidsregression 2, OMX30 

 

 Modell 1 Modell 2 

Variabel Koefficient          P > | t | Koefficient P > | t | 

Jan  -0,0187 0,131 -0,0224 0,092* 

Feb 0,0026 0,789 0,0027 0,785 

Mars -0,0080 0,415 -0,0081 0,411 

April 0,0006 0,953 0,0000 0,999 

Maj  -0,0243 0,015** -0,0344 0,015** 

Juni -0,0157 0,116 -0,0157 0,115 

Juli 0,0070 0,484 0,0068 0,497 

Augusti -0,0168 0,093* -0,0168 0,092* 

September 0,0042 0,671 0,0043 0,665 

Oktober -0,0186 0,064* -0,0189 0,058* 

November -0,102 0,307 -0,0105 0,319 

ISK -0,0097 0,023** -0,0100 0,009*** 

Rm 0,9962 0,000*** 1,0211 0,000*** 

janISK 0,0229 0,112 0,0265 0,073* 

Konstant 0,0131 0,076* 0,0132 0,071* 

Durbin-Watson  2,2152 1,9964 

Antal observationer 219 218 

Prob > F 0,0000*** 0,0000*** 

R2 0,6202 0,6318 
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Justerad R2 0,5941 0,6064 

 

 

Kommentar till tabell 5: Modell 1 är utfallet av tidsserieregressionen utan justering för 

autokorrelation. Modell 2 är utfallet med justering för autokorrelation. Koefficienten visar 

över- eller underavkastningen för varje variabel i jämförelse med referensgruppen december 

vilket är desamma som konstanten. P-värdena är signifikanta på 1%***, 5%** och 10%* 

nivå. 

 

December fungerar som referensgrupp även i regressionen för OMX30. Koefficienternas 

värde skiljer sig aningen mot föregående regression, januari är inte längre den månad med 

högst avkastning. Januari avkastar lägre än december vilket är förväntat i enlighet med 

januarieffekten. Tabell 5 visar på ett p-värde som är lägre än 0,1 vilket innebär att variabeln 

januari är signifikant vid 10%. Det innebär att H01 kan förkastas och resultatet stödjer HA1.  

Ytterligare signifikanta månader är maj, augusti och oktober vars koefficienter är negativa. 

Resultatet för variabeln ISK är negativ och signifikant vid 1%, investeringssparkontot har 

därmed en negativ påverkan på avkastningen för OMX30. 

 

Variabeln janISK är positiv vilket gör att investeringssparkontot har en positiv påverkan på 

avkastningen i januari vilket är förväntat. Resultatet är signifikant vid 10% vilket innebär att 

H02 kan förkastas och resultatet stödjer HA2. 

 

I tabell 5 går det att avläsa att Prob>F är 0,0000 och därmed är även denna regression 

signifikant vid 1%. R-squared är 0,6318 vilket är aningen högre än för OMXSSCPI. 63% av 

variansen i den beroende variabeln förklaras därför av de oberoende variablerna.  

 

5.5 Resultat OMXSPI 

Tabell 6. Resultat tidsregression 3, OMXSPI 

 

 Modell 1 Modell 2 

Variabel Koefficient          P > | t | Koefficient P > | t | 
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Jan  -0,0223 0,070* -0,0250 0,054* 

Feb -0,0034 0,730 -0,0034 0,727 

Mars -0,0158 0,107 -0,0158 0,107 

April -0,0066 0,507 -0,0068 0,495 

Maj  -0,0283 0,005*** -0,0284 0,005*** 

Juni -0,0260 0,009*** -0,0260 0,009*** 

Juli -0,0012 0,903 -0,0013 0,897 

Augusti -0,0234 0,019** -0,0234 0,019** 

September -0,0039 0,692 -0,0039 0,694 

Oktober -0,0275 0,006*** -0,0276 0,006*** 

November -0,0174 0,080* -0,0175 0,082* 

ISK -0,0074 0,082* -0,0074 0,072* 

Rm 1,0137 0,000*** 1,0228 0,000*** 

janISK 0,0172 0,230 0,0196 0,181 

Konstant 0,0198 0,007*** 0,0198 0,007*** 

Durbin-Watson  2,0434 1,9970 

Antal observationer 219 218 

Prob > F 0,0000*** 0,0000*** 

R2 0,6304 0,6315 

Justerad R2 0,6050 0,6061 

 

 

Kommentar till tabell 6: Modell 1 är utfallet av tidsserieregressionen utan justering för 

autokorrelation. Modell 2 är utfallet med justering för autokorrelation. Koefficienten visar 

över- eller underavkastningen för varje variabel i jämförelse med referensgruppen december 
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vilket är desamma som konstanten. P-värdena är signifikanta på 1%***, 5%** och 10%* 

nivå. 

 

Resultatet för OMXSPI analyseras med samma förutsättningar som de tidigare indexen. Det 

innebär att hypoteserna är detsamma och december utgör referensgruppen. I tabell 6 går att 

utläsa att koefficienten för januari som förväntat är negativ, vilket innebär att januari inte 

förväntas ge högre avkastning än december. Januari är signifikant vid 10% vilket innebär att 

H01 kan förkastas och resultatet stödjer HA1. Ytterligare månader som är signifikanta är maj, 

juni, augusti, oktober och november. Dessa månader förväntas avkasta sämre än 

referensmånaden. Resultatet för variabeln ISK är negativ och signifikant vid 10%.  

 

Koefficienten för janISK indikerar på att investeringssparkontot haft en positiv påverkan på 

avkastningen i januari som förväntat. Däremot är variabeln inte signifikant och H02 kan inte 

förkastas.  

 

Den tredje och sista regressionen är signifikant vid 1% då Prob>F är mindre än 0,01. 

Förklaringsgraden har ett värde av 0,6315 vilket betyder att en stor del av variansen kan 

förklaras av regressionsmodellen.  
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6.   Diskussion 
I det här avsnittet analyseras den insamlade datan och resultaten från tidsserieregressionen. 

Diskussionen förs ur ett kritiskt perspektiv med teorierna och tidigare forskning som 

utgångspunkt.  

 

6.1 Kritisk analys 

Antalet observationer påverkar den statistiska tillförlitligheten, desto större stickprov desto 

närmre populationen blir resultat. För att få ett mer tillförlitligt resultat skulle fler 

observationer behövas. De index som analyseras i uppsatsen sträcker sig en begränsad tid 

bakåt. Då denna uppsats är begränsad i tid fanns inte möjligheten att konstruera ett eget index 

vilket skulle varit nödvändigt för att få en längre tidsserie. 

 

Under tidsperioden som studeras inträffar två större korrektioner på marknaden. År 2008 

inträffade finanskrisen och 2020 covid-krisen, båda leder till kraftig volatilitet på marknaden. 

Eftersom antalet observationer är få innebär det att inverkan av händelserna blir stor i relation 

till vad det skulle blivit med en längre tidsperiod. Trots valet att använda index istället för en 

egenkonstruerad portfölj finns det möjlighet att modellerna utsätts för data som innehåller 

brus. Detta kan ge missvisande resultat till följd av ovidkommande händelser på marknaden.  

 

Genom konstruktionen av modellen finns det en risk att en eventuell januarieffekt försvinner. 

Då en av hypoteserna är att investeringssparkontot ska minska januarieffekten. Skulle den 

hypotesen stämma innebär det att de sista åtta åren riskerar att ha så stor påverkan på 

modellen att det blir omöjligt att bevisa januarieffekten. Andra möjliga sätt att undersöka 

januarieffekten skulle exempelvis vara genom att konstruera en portfölj med de bolag som går 

sämst i december samt en med de som gått bäst i december för att sedan jämföra avkastningen 

för de två portföljerna i januari.  

 

6.2 Analys 

Resultatet från regressionen visar på att enbart koefficienten för variabeln januari är positiv 

för small cap index, det innebär att januari är den månad som har högst avkastning. För 

OMX30 och OMXSPI är koefficienten negativ i januari vilket innebär att avkastningen är 
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lägre i jämförelse med december. Eftersom den tolkning av januarieffekten som den här 

uppsatsen utgår ifrån innebär att mindre bolag förväntas ge högre avkastning relativt stora 

bolag i januari tyder resultatet från koefficienterna på att januarieffekten är närvarande. Det 

som talar emot är det faktum att december trots allt är den månad med nästa högst förväntad 

avkastning för small-cap indexet. Det borde inte ske när investerare säljer sina small cap 

aktier. OMX30 och OMXSPI visar snarlika resultat. Anledningen är att OMXSPI är viktad 

efter marknadsvärde och OMX30 motsvarar därför en stor del av indexet.  

 

Resultatet för OMXSSCPI är inte signifikant vilket innebär att det inte går att dra några 

slutsatser om januarieffekten för small cap index. Bristen på signifikans kan bero på flera 

olika saker. Som tidigare nämnts kan det bero på otillräckliga data eller brus. För OMX30 och 

OMXSPI kan signifikans påvisas vid 10% när det gäller avkastning i januari. Som tidigare 

nämnts förväntas mindre bolag ge högre avkastning relativt stora bolag i januari. Resultatet 

påvisar en lägre avkastning i januari i jämförelse med december för både OMX30 och 

OMXSPI. Detta är förväntat eftersom båda indexen till stor del utgörs av stora bolag. Utifrån 

de resultat som presenteras kan en januarieffekt påvisas i OMX30 och OMXSPI, det innebär 

att det går att erhålla riskjusterad överavkastning på stockholmsbörsen.  

 

Koefficienten för variabeln ISK är positiv för small cap index vilket innebär att 

investeringssparkontot har en positiv effekt på avkastningen för OMXSSCPI. För OMX30 

och OMXSPI är koefficienten negativ vilket indikerar på att ISK har en negativ effekt på 

avkastningen. Resultatet är enbart signifikant för de stora indexen, vid 1% för OMX30 och 

10% för OMXSPI. Därför kan ingen slutsats om investeringssparkontots påverkan på 

avkastningen för small cap dras. Det innebär att när investeringssparkontot införs minskar 

avkastningen för de stora indexen. 

 

För variabeln janISK är koefficienten negativ för small cap index. Det innebär att införandet 

av investeringssparkontot haft en negativ påverkan på avkastningen i januari för OMXSSCPI. 

Anledningen skulle kunna vara att fördelen att sälja sina dåligt presterade small cap aktier i 

december och köpa tillbaka i januari försvinner när investeringssparkontot införs. Med 

investeringssparkontot är det inte längre rationellt att i december sälja de aktier som presterat 

dåligt under året. För OMX30 och OMXSPI är koefficienten för variabeln janISK positiv. Det 

innebär att incitamenten att köpa och sälja aktier på samma sätt som förut kan ha försvunnit. 



 31 

Variabeln är enbart signifikant för OMX30 vid 10% vilket innebär att inga slutsatser för 

OMXSSCPI eller OMXSPI kan dras.  

 

När investeringssparkontot introduceras så ökar avkastningen i januari för OMX30. Det är 

därmed inte längre lika fördelaktigt att sälja sina stora bolag i december då de faller mindre i 

januari i jämförelse med innan investeringssparkontot. Det skulle därmed innebära att 

investeringssparkontot gör att januarieffekten mattas av. Det talar i så fall för att 

januarieffektens existens skulle kunna bero på skatteeffekten.  

 

Januarieffekten och den effektiva marknadshypotesen står i motsägelse till varandra, de båda 

kan inte samexistera. Om januarieffekten går att bevisa så innebär det att det går att generera 

riskjusterad överavkastning med hjälp av historiska data. Enligt den effektiva 

marknadshypotesen ska det bara vara möjligt att erhålla högre avkastning genom att ta högre 

risk. Eftersom januarieffekten kan påvisas för OMX30 och OMXSPI indikerar resultatet på 

att stockholmsbörsen är ineffektiv även i sin svagaste form. Det går att erhålla riskjusterad 

överavkastning på stockholmsbörsen med hjälp av historiska data.  

 

Anledningen till att uppsatsen misslyckas med att påvisa en januarieffekt för small cap kan 

bero på att det är ett välkänt fenomen. Då flertalet tidigare studier har kunnat påvisa en 

januarieffekt på olika börser runt om i världen kan investerare helt enkelt upptäckt och 

handlat på anomalin i så stor utsträckning att effekten mattas av. Det skulle i så fall stärka 

argumenten för den effektiva marknaden.  

 

Random walk innebär att aktieprisers utveckling sker slumpmässigt. En påvisad januarieffekt 

omkullkastar teorin. Eftersom januarieffekten kan påvisas för både OMX30 och OMXPSI 

innebär det att aktiepriser inte följer ett slumpmässigt mönster på stockholmsbörsen. 

Resultatet påvisar även en signifikant lägre avkastning för månaderna maj, augusti och 

oktober för alla tre index. Det skulle också indikera på att aktieprisers utveckling inte sker 

slumpmässigt. 

 

Eftersom januarieffekten som fenomen är fullt logisk ur ett rationellt ekonomiskt perspektiv 

är det anmärkningsvärt att effekten inte kan påvisas för small cap. Det skulle kunna bero på 

loss aversion, att investerare drar sig för att sälja dåligt presterande aktier. Även om det är det 
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rationella att göra på fundamentala grunder vill investerare inte sälja aktier med förlust. Det 

skulle i så fall dämpa januarieffekten.  

 

Det faktum att vissa månader visar på signifikanta resultat kopplade till över eller 

underavkastning skulle kunna bero på den psykologiska aspekten av investeringar. Som 

Shleifer skriver i sin bok ” Inefficient markets - An introduction to behavioural finance” 

agerar osofistikerade investerare på samma rykten. Exempelvis skulle den signifikanta 

underavkastningen i maj kunna bero på att investerare lyssnar på ryktet ”sell in may and go 

away”.  

 

De resultat som denna uppsats erhållit ligger helt i linje med tidigare forskning. Det tvetydiga 

resultatet påminner om det som återfinns i flertalet tidigare rapporter där januarieffekten 

ibland kan påvisas med signifikans och ibland inte. Noterbart är att resultatet från denna 

uppsats är motsatsen till det som Gårdemyr och Björkman hittar i sin rapport ”En studie om 

januarieffekten på stockholmsbörsen”. Rapporten påvisar en januarieffekt för small cap men 

inte för large cap. Däremot är resultatet i denna uppsats en signifikant januarieffekt för 

OMX30 och OMXSPI medan januarieffekten för small cap inte är signifikant.  
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7.   Slutsats 
Denna uppsats har undersökt huruvida januarieffekten existerar på stockholmsbörsen och om 

införandet av investeringssparkontot haft någon påverkan. Tidigare forskning har fått 

tvetydiga resultat när det gäller januarieffektens existens. Det är därmed inte förvånande att 

studiens resultat inte är helt stringenta.  

 

Nollhypotes 1 säger att januarieffekten inte existerar på stockholmsbörsen. Alternativhypotes 

1 säger att januarieffekten existerar på stockholmsbörsen. Resultatet visar på att koefficienten 

för variabeln januari för OMX30 och OMXSPI är negativ i jämförelse med december. Vidare 

kan nollhypotesen förkastas vid 10% signifikansnivå för båda indexen, resultatet stödjer 

därmed alternativhypotesen. För OMXSSCPI är koefficienten januari positiv däremot kan inte 

nollhypotesen förkastas. Uppsatsen kan därmed påvisa en januarieffekt för OMX30 och 

OMXSPI.  

 

Resultatet för variabeln ISK visar på en positiv koefficient för OMXSSCPI, variabeln är inte 

signifikant. För OMX30 är koefficienten för ISK negativ och signifikant vid 1%. För 

OMXSPI är koefficienten negativ och signifikant vid 10%. Införandet av 

investeringssparkonto har därmed påverkat avkastningen för OMX30 och OMXSPI.  

 

Nollhypotes 2 säger att om januarieffekten existerar har investeringssparkontot inte påverkat 

dess effekt. Alternativhypotes 2 säger att om januarieffekten existerar har 

investeringssparkontot påverkat dess effekt. Resultatet visar på att koefficienten janISK är 

positiv för OMX30. Vidare kan nollhypotesen förkastas vid 10% signifikansnivå för OMX30, 

vilket stödjer alternativhypotesen. För OMXSSCPI är koefficienten janISK negativ och för 

OMXSPI är koefficienten janISK positiv. Däremot kan inte nollhypotesen förkastas för de 

båda indexen. Uppsatsen kan därmed dra slutsatsen att investeringssparkontot har påverkat 

januarieffekten för OMX30.  

 

För att få fram tydligare resultat skulle en mer omfattande studie sannolikt krävas, framförallt 

i form av längre tidsperiod. För att komma till rätta med tidsproblemet kan en portfölj 

konstrueras alternativt om man via kontakt får tillgång till bättre data via Nasdaq.  
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