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Sammanfattning 

Studien undersöker om den svenska aktiemarknaden i regel presterar sämre mellan 

månaderna maj och september enligt den så kallade “sell-in-may-and-go-away-effekten”. Vi 

använder den logaritmerade avkastningen för det svenska indexet OMXS30 som delas upp i 

olika perioder; maj till september, samt oktober till april. Avkastningen för dessa perioder 

jämförs genom att använda en regressionsmodell. Resultatet från undersökningen visar att 

effekten är positiv, samt signifikant på en-procentsnivå mellan 1986 till 2017 för OMXS30 i 

Sverige. Studien tittar även på sell-in-may-and-go-away-effektens utveckling, och finner 

indikationer för att effekten avtar efter publiceringen av Bouman & Jacobsens undersökning 

av effekten år 2002. Indikationen på att effekten avtar kan betyda en högre grad av 

rationalitet hos investerare samt en mer effektiv marknad allt eftersom 

sell-in-may-and-go-away-effekten blir mer allmänt känd. Resultatet för att effekten skulle 

vara avtagande är dock inte statistisk signifikant och därmed inte heller statistiskt säkerställd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sell in May and Go away; Sell in May and Stay away; Sell in May, but buy back 

on St. Leger Day; Halloween indicator; 
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1. Inledning 

 

“History and practice tells us that the old saying is right, while stock market logic tells us it 

is wrong. It seems that we have not yet solved this new puzzle”  

(Bouman & Jacobsen 2002, s. 1630) 

 

Det som Bouman & Jacobsen (2002) syftar till när de säger “the old saying” är en 

kalendereffekt som ofta benämns “sell-in-may-and-go-away” . Sell-in-may-and-go-away går 1

ut på att den genomsnittliga utvecklingen på stora index tenderar att vara lägre - eller till och 

med negativa - mellan maj och september jämfört med årsgenomsnittet. Det som Bouman & 

Jacobsen (2002) syftar till när de säger “stock market logic” är teorin om att marknader är 

effektiva i det att det inte går att analysera historisk data för att hitta mönster och trender 

(Fama 1970; 1991). Ett mönster som sell-in-may-and-go-away bör snabbt utnyttjas av 

investerare, vilket neutraliserar anomalin och för marknaden återigen till balans. Trots det har 

sell-in-may-and-go-away-effekten undersöks flitigt på senare tid, och fenomenet bekräftats av 

bland andra Bouman och Jacobsen (2002); Jacobsen et al. (2005); Jacobsen & Visaltanachoti 

(2009); Jacobsen & Zhang (2012); Swinkels & Van Vliet (2012) och Andrade et. al. (2013). 

 

Ett flertal andra snarlika dokumenterade kalendereffekter existerar eller har existerat, men 

just sell-in-may-and-go-away-effekten kan tyckas extra intressant eftersom den inte verkar 

avta likt andra kalendereffekter. Två andra exempel på kalendereffekter är 

“måndagseffekten”, som innebär att måndagar i snitt genererar lägre avkastning än den 

genomsnittliga avkastningen för de andra veckodagarna (se till exempel: Fama 1980; Wang 

et. al. 1997; Dicle & Levendis 2014). En metastudie av Peterson & Philpot (2011) visar dock 

att måndagseffekten blev allt mer inkonsekvent - och till och med avtog - efter år 2003. Ett 

annat exempel på en dokumenterad kalendereffekt är “januarieffekten”. Januarieffekten 

innebär att januari är en månad då index stiger mer än genomsnittet för resten av årets 

1 Andra vanliga namn på effekten är “Sell-in-may-and-stay-away”, “Sell in may, but buy back on St. Leger 
Day” och “Halloween indicator”. Den sistnämnda skiljer sig lite från de andra i det att tillgångarna ska köpas 
tillbaka i oktober istället för i september (O'Higgins & Downes 1990, se Bouman & Jacobsen 2002). 
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månader (se till exempel: Wachtel 1942; Kohers & Kohli 1991; Haug & Hirschey 2006). 

Senare forskning har dock visat att januarieffekten har avtagit de senaste årtiondena (Gu 

2003; Patel 2016). Alltså har de båda kalendereffekterna “måndagseffekten” och 

“januarieffekten” avtagit på senare år. Här finns det en viktig skillnad som utmärker just 

sell-in-may-and-go-away-effekten från andra kalendereffekter: I motsättning till andra 

kalendereffekter så finns det nämligen studier som visar att 

sell-in-may-and-go-away-effekten inte verkar avta (Dimson & Marsh 1999; Swinkels & Van 

Vliet 2012; Andrade et. al. 2013). Detta gör det extra intressant att titta närmare på just denna 

kalendereffekt och undersöka huruvida den existerar i Sverige, och om så är fallet, även 

undersöka om den isåfall avtagit på senare år. 

 

Vi har alltså valt att titta närmare på sell-in-may-and-go-away-effekten i svensk kontext. 

Sell-in-may-and-go-away-effektens närvaro har i tidigare studier undersökts på hela världens 

aktiemarknader, bland annat på den amerikanska, europeiska, asiatiska och arabiska 

marknaden (Jacobson och Zhang 2012). De flesta av dessa studier visar på att 

sell-in-may-and-go-away-effekten existerar i en stor kontext där data för Sverige finns med, 

men det finns inga studier - i den utsträckning som vi vet - som vid effektens förekomst 

undersöker om effektens styrka förändrats på senare år i just Sverige. Tidigare studier visar 

resultat där effekten avtagit om inte helt försvunnit, men de har nämligen främst indirekt 

inkluderat Sverige genom att titta på Europeiska aktieindex (se Dichtl & Drobetz 2014; 2015) 

istället för att titta på specifikt svenska aktieindex. Genom att undersöka 

sell-in-may-and-go-away-effekten för just Sverige så bidrar den här studien med empirisk 

data gällande dess existens i Sverige. Om effekten förekommer på den svenska 

aktiemarknaden kan vi då undersöka om den har avtagit eller inte, samt bidra med en relevant 

diskussion och teori gällande effekten sett utifrån en svensk kontext. Resultaten i vår studie 

visar på att sell-in-may-and-go-away-effekten tydligt existerar i Sverige mellan 1986-2017. 

Vårt resultat indikerar även på att effekten blir allt mindre närvarande i och med att allt fler 

studier undersöker effekten. 

 

Studien är upplagd med att först presentera sitt syfte nedan. I avsnitt 2 presenteras en utförlig 

litteraturöversikt av tidigare studier på ämnet, samt deras slutsatser. Dessutom diskuteras 

tidigare studiers förklaringar till sell-in-may-and-go-away-effekten. I avsnitt 3 presenteras 
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den teoretiska referensramen som utgör grunden för tolkning av vårt resultat. I avsnitt 4 

presenteras vår metod och vår data för att undersöka sell-in-may-and-go-away. I avsnitt 5 

presenteras resultatet från vår undersökning, samt vår analys av resultatet. Vi avslutar 

uppsatsen med vår slutsats i avsnitt 6, samt ger förslag till hur 

sell-in-may-and-go-away-effekten lämpligen bör undersökas i framtida studier. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av sell-in-may-and-go-away-effekten 

i Sverige på Stockholmsbörsen. Om vår undersökning visar ett resultat där effekten 

förekommer, syftar vi till att även undersöka styrkan av sell-in-may-and-go-away-effekten i 

olika perioder baserat på slutsatser från tidigare forskning.   

4 



2.  Litteraturöversikt 

2.1. Tidigare studier 

Sell-in-may-and-go-away är en kalendereffekt som inte fått så mycket uppmärksamhet i 

akademiska studier i förhållande till hur länge effekten har existerat. Uttrycket kan spåras 

tillbaka till 1694 i England, men det är inte förrän 2002 som den första undersökningen 

publicerades i en akademisk tidskrift där dess existens bekräftas av Bouman & Jacobsen 

(2002). Redan 2004 fick Bouman & Jacobsen (2002) kritik där deras resultat skulle påverkats 

av data outliers och  det hänvisas till 1987 där aktiepriser föll runt hela världen, samt 1998 

där hedgefonden Long term capital  bröt samman (Maberly & Pierce, 2004). Intresset  för 

denna kalendereffekt och dess existens ökade och  flera olika undersökningar har gjorts på 

flera marknader där orsaker och metoder till effekten diskuterats. Enligt Fama (1998) är 

anomalier som överlever långsiktigt väldigt ömtåliga  och deras existens beror på hur de mäts 

och vilken metod som används. I Tabell 1 på nästa sida så presenteras en översikt av tidigare 

studier. Tabellen beskrivs mer utförligt i tillhörande text som fortsätter direkt efter tabellen. 
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Tabell 1. Sammanfattning av litteraturöversikt 

Författare Land Period Slutsats 

Bouman & 
Jacobsen (2002) 

37 olika 
länder 

1970-1998 • Effekten är närvarande i 36 av 37 
länder. 
• Särskilt stark signifikans i Europa. 
• Effekten ser inte ut att avta över tid. 

Jacobsen et. al. 
(2005) 

Nordamerika 1926-2004 • Effekten signifikant i alla undersökta 
portföljer. 
• Effekten har inget samband med 
andra anomalier. 

Jacobsen & 
Visaltanachoti 
(2009) 

Nordamerika 1926-2006 • Effekten signifikant i större delen av 
sektorerna. 
• Olika resultat beroende på sektor. 
• Större effekt för 
produktionsindustrisektorer. 
• Effekten har inte försvagats trots 
publicering. 

Jacobsen & 
Zhang (2012) 

108 olika 
länder 

Alla 
tillgängliga 

• Effekten närvarande i 81 av 108 
länder. 
• Effekten signifikant i 35 länder. 
• Effekten har stärkts snarare än 
försvagats. 

Swinkels & van 
Vliet (2012) 

Nordamerika 1963-2008 • Effekten är signifikant. 
• Effekten verkar inte avta. 

Andrade et. al. 
(2013) 

37 olika 
länder 

1970-2012 • Effekten verkar inte avta. 
• Rekommenderas som 
investeringsstrategi. 
• Marknaden är inte så effektiv som 
man kan tro. 

Dichtl & Drobetz 
(2014) 

Nordamerika 
och Europa 

-2012 • Effektens existens bekräftas. 
• Effekten har avtagit eller försvunnit. 

Dichtl & Drobetz 
(2015) 

Nordamerika 
och Europa 

-2012 • Effektens existens bekräftas. 
• Effekten har avtagit eller försvunnit. 
• Marknaden sägs vara effektiv. 
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Bouman & Jacobsen ( 2002) baserar sin undersökning på talesättet sell-in-may-and-go-away. 

I 37 länder undersöker de om det finns en signifikant lägre avkastning under sommarhalvåret 

med start i månaden maj i jämförelse med vinterhalvåret. Deras undersökning använder 

perioden maj till oktober men påtalar att maj till september visar liknande resultat. I 

undersökningen använder de sig av en regressionsmodell där en dummyvariabel adderas. 

Denna metod används senare av de flesta andra forskare inom samma ämne. Metoden jämför 

medelvärdet för avkastningen under en undersökt period med en annan, och ser om det finns 

en signifikant högre avkastning och därmed en kalendereffekt. Resultatet visar att effekten är 

närvarande i 36 av 37 undersökta länder med särskilt stark signifikans i Europa. Denna studie 

av Bouman & Jacobsen (2002) är idag en av de mest väl refererade studierna om 

sell-in-may-and-go-away. Detta beror inte bara på att de var en av de första att undersöka 

effekten. De var också först med att föreslå och testa olika möjliga förklaringar till effekten. 

Tidigare studiers förklaringar till sell-in-may-and-go-away diskuteras mer i avsnitt 2.2. 

 

Jacobsen et. al. (2005) undersöker den amerikanska marknaden och samspelet mellan 

sell-in-may-and-go-away-effekten i jämförelse med andra anomalier. De ser främst på olika 

typer av portföljer. Undersökningen är inspirerad av Bouman & Jacobsen (2002) och 

resultatet som presenteras av Jacobsen et. al. (2005) är likartat: Alla undersökta portföljer 

visar på sell-in-may-and-go-away-effektens närvaro, där de flesta portföljer är statistiskt 

signifikanta. Effekten anses vara ett fenomen som existerar på hela marknaden vilket är olikt 

andra välkända kalendereffekter. Denna effekt där avkastningen visar på ett förutsägbart 

återkommande mönster benämns som ett makroekonomiskt fenomen som ännu inte upptäckts 

(Jacobsen et. al., 2005). 

 

Jacobsen & Visaltanachoti (2009) undersöker om sell-in-may-and-go-away-effekten är 

branschspecifik och om styrkan på effekter är annorlunda mellan olika delar och sektorer på 

marknaden. Bouman & Jacobsens (2002) undersökte även de om effekten kunde kopplas till 

specifika sektorer men fann inga bevis för det. De nämnde dock hur viktig frågan är,  för om 

ingen koppling fanns mellan effekten och olika sektorer så skulle de istället titta på 

makroekonomiska faktorer.  

Jacobsen & Visaltanachoti (2009) resultat tyder på att effekten inte avtagit  men resultaten 

skiljer sig beroende på vilken sektor som undersöks. Sell-in-may-and-go-away effekten hade 

7 



starkare koppling till produktionsindustrier där den högre avkastningen uppmättes under 

vinterperioden. Detta till skillnad mot konsument- och konsumtionsindustrin som istället 

visade på en högre avkastning och en mer påtaglig sell-in-may-and-go-away-effekt under 

sommarperioden. 

 

Jacobsen & Zhang (2012) använder sig inte av någon speciell tidsperiod eller något speciellt 

land i sin undersökning. De är först med att undersöka sell-in-may-and-go-away-effektens 

existens med hjälp av all tillgänglig historisk information från alla världens 108 

aktiemarknader. De är först men en undersökning i denna stora skala och påpekar att de på så 

sätt även kommer undan med annars eventuella urvalsproblem. Resultaten visar på att 81 av 

108 undersökta länder har en högre avkastning under vinterhalvåret där 35 av dem är 

statistiskt signifikanta. Effekten visar varierande resultat beroende på var undersökningen 

görs, men generellt så är resultaten starka för just Europa. Jacobsen & Zhang (2012) 

replikerar även Bouman & Jacobsens (2002) studie med en out-of-sample period från 1998 

till 2011 som visar på en signifikant närvaro för kalendereffekten i alla 37 länder och resultat 

som tyder på att effektens stärkts. De kommer även fram till att effekten inte kan förklaras av 

utstickande data, och de senaste 50 åren ser sell-in-may-and-go-away-effekten bara ut att ha 

stärkts.  

 

Swinkels & Van Vliet ( 2012) undersöker ett flertal effekter på den amerikanska marknaden. 

Av fem undersökta effekter ansågs sell-in-may-and-go-away vara den viktigaste tillsammans 

med turn-of-the-month-effekten . Sell-in-may-and-go-away är dessutom den starkaste av alla 2

kalendereffekter. Swinkels & van Vliet (2012) hävdar till och med att övriga kalendereffekter 

är irrelevanta eftersom dessa två är drivande för resterande kalendereffekter. Det som får 

sell-in-may-and-go-away-effekten att sticka ut är att effekten förblir statistiskt signifikant 

trots att den har varit känd så länge. 

 

Bouman & Jacobsen (2002) använder data till 1998 i sin undersökning av 37 länder. Andrade 

et. al. (2013) studie baseras på Bouman & Jacobsen (2002) men med out-of-sample-data från 

november 1998 till april 2012. De menar att detta gör deras studie till den mest omfattande 

2 Turn-of-the-month-effekten betyder att aktiepriser skulle öka kring månadsskiftet mer än det månatliga 
genomsnittet. 
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out-of-sample-studien av sell-in-may-and-go-away-effekten. Resultatet från deras studie visar 

att effekten kvarstår och i samma omfattning som tidigare. Out-of-sample datan visar på att 

medelvärdet för vinterperioden är högre i alla 37 länder i jämförelse med avkastningen under 

sommaren. Av dessa 37 länder var det i out-of-sample perioden 13 länder med statistisk 

signifikans. Bouman & Jacobsens (2002) undersökning bekräftas där effekten är närvarande i 

35 av 37 länder, 19 var statistisk signifikanta.  Effekten är genomträngande på den finansiella 

marknaden och resultatet tyder på att marknaden kan vara långsammare på att skapa balans 

på marknaden än man tidigare vetat om. Obalanser kan utnyttjas av investerare och de menar 

att sell-in-may-and-go-away fortfarande håller som investeringsstrategi.  

 

Dichtl & Drobetz (2014) hänvisar till Andrade et. al. (2013) och Jacobsen & Zhangs (2012) 

undersökningar och deras resultat som tyder på att sell-in-may-and-go-away-effekten blivit 

starkare sedan Bouman & Jacobsens (2002) studier. De diskuterar tidigare forskning, att det 

bör vara omöjligt att kunna utnyttja obalanser på en marknad då marknaden anpassar sig så 

fort obalansen blir känd. Syftet med undersökningen är att se hur de tidigare 

undersökningarnas out-of-sample resultat verkligen stämmer. I metoden använder de sig av 

samma regression som i tidigare studier men det använder sig av separata index från 

Tyskland , Frankrike, Storbritannien samt indexet Euro Stoxx 50, som är ett index som ska 

representera Europa. Dichtl & Drobetz (2014) implementerar även en ny metod som 

fokuserar på marknader och tidsperioder där effekten är lätt att använda sig av, Hansens 

(2005) “Superior Predictive Ability”. Resultatet visar att i linje med Bouman och Jacobsens 

(2002) regression bekräftas närvaron av sell-in-may-and-go-away-effekten, dock tyder 

resultatet på att effekten avtagit eller försvunnit på senare år, resultatet visar sig bli ännu 

starkare med Hansens (2005) “Superior Predictive Ability”. 

 

Dichtl & Drobetz (2015) undersöker återigen detta fenomen efter bara något år och kommer 

då fram till liknande resultat. De efterliknar mer tidigare studiers metoder och tar i denna 

studie också hänsyn till själva datumet som Bouman & Jacobsens (2002) studie publicerades. 

Det år där investerare fick tillgång till de instrument som behövs för att kunna investera efter 

denna kalendereffekt har också tagits hänsyn till. Resultatet tyder på att marknaden är 

effektiv och att sell-in-may-and-go-away-effekten försvagas eller helt försvunnit på senare 

tid. 
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2.2. Tidigare studiers förklaringar 

Ett flertal tidigare studier som tittat på sell-in-may-and-go-away-effekten ger också förslag på 

varför effekten fortfarande existerar. Det är relevant att ta upp tidigare studiers förklaringar 

eftersom det ger oss en bättre förståelse för möjliga anledningar till resultatet i denna studie. 

Nedan presenteras några av de mest omtalade förklaringarna till 

sell-in-may-and-go-away-effekten. Observera att detta är ett kritiskt urval av en mängd 

möjliga förklaringar. Vissa av förklaringarna som tidigare studier tar upp, tas inte upp i vår 

studie eftersom dessa förklaringar rimligen kan antas ha irrelevant kausalitet, vilket 

argumenteras för av bland annat Jacobsen & Marquering 2008 samt Andrade et. al. 2013. 

Vissa av dessa förklaringar med irrelevant kausalitet nämns dock kort i texten nedan. 

 

2.2.1. Transaktionskostnader 

Ett flertal anomalistiska förhållanden till den effektiva marknadshypotesen existerar eftersom 

den effektiva marknadshypotesen inte tar hänsyn till transaktionskostnader. Detta tas ofta upp 

som en av anledningarna till varför anomalier inte fullt ut kan neutraliseras genom 

arbitragehandel . På senare tid så har transaktionskostnaderna för handel av aktier minskat 3

drastiskt, vilket motiverar att transaktionskostnader inte borde vara anledningen till ett 

anomalistiskt förhållande. Detta diskuteras bland andra av Bouman & Jacobsen (2002), 

Mashruwala et.al. (2006) och Andrade & Chhaochharia (2013). Transaktionskostnader är 

dessutom en relativt liten kostnad på just marknaden för aktier (Thaler 1987) jämfört med 

andra marknader såsom till exempel bostadsmarknaden. Detta betyder att det ofta är svårt att 

motivera att transaktionskostnader är anledningen till ett påstått anomalistiskt förhållande på 

just aktiemarknaden.  

 

I motsats till detta så har dock måndagseffekten - som innebär att måndagar i snitt genererar 

lägre avkastning än den genomsnittliga avkastningen för de andra veckodagarna - visat sig 

vara ett sådant exempel där anomalin så gott som försvinner när hänsyn tas till 

transaktionskostnader (Gregoriou et. al. 2004). Sell-in-may-and-go-away-effekten verkar 

3 För förklaring av “effektiva marknadshypotesen” och “arbitrage pricing theory”, se avsnitt 3.1. 
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däremot inte neutraliseras när hänsyn tas till transaktionskostnader. Detta testas av Bouman 

& Jacobsen (2002) som finner att sell-in-may-and-go-away-effekten förblir statistiskt 

signifikant även när hänsyn tas till transaktionskostnader. 

 

2.2.2. Sell-in-may-and-go-away, januarieffekten i förklädnad?  

Januarieffekten är en annan kalendereffekt som innebär att januari är en månad då index 

stiger mer än genomsnittet för resten av årets månader. Sell-in-may-and-go-away innebär en 

lägre avkastning mellan månaderna maj till september. Detta betyder att månaderna oktober 

till april måste ha en motsvarande högre avkastning. Om januari är en månad som har relativt 

högre avkastning än någon annan månad på året, så kan sell-in-may-and-go-away-effekten 

helt enkelt vara januarieffekten i förklädnad. Se figur 1 för en grafisk presentation av 

resonemanget. 

 

Figur 1. Sell-in-may-and-go-away-effekten beskriven som januarieffekten i förklädnad. 

 

Bouman och Jacobsen (2002) testar hypotesen om att sell-in-may-and-go-away-effekten 

eventuellt är januarieffekten i förklädnad, och finner att sell-in-may-and-go-away-effekten 

avtog något när korrigering för januarieffekten var gjord, men det fastslogs även att 
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januarieffekten inte fullt ut kan vara förklaringen till sell-in-may-and-go-away-effektens 

existens.  Samma test görs även av Maberly & Pierce (2004), Swinkels & Van Vliet (2012) 

och även de kommer fram till samma resultat som Bouman & Jacobsen (2002). En artikel av 

Lucey & Zhao (2008) försöker i sin studie att aktivt bevisa att 

sell-in-may-and-go-away-effekten faktiskt är januarieffekten i förklädnad, och finner att 

januarieffekten har viss - men inte perfekt - betydelse för att förklara 

sell-in-may-and-go-away-effekten. Swinkels & Van Vliet (2012) finner det rakt motsatta 

resultatet - att januarieffekten inte existerar över huvud taget. På grund av att det inte verkar 

finnas konsensus inom forskningen idag så testar vi - likt Bouman & Jacobsen (2002) - om 

sell-in-may-and-go-away-effekten eventuellt kan vara januarieffekten i förklädnad. 

 

2.2.3. Semestermånader 

Att gå  på semester på sommaren kan vara förknippat med mindre aktiv förvaltning av 

värdepapper. Dessutom så kan investerare vilja likvidera sina värdepapper för att använda 

pengarna till semestern. Hong & Yu (2009) undersöker 51 olika marknader, och ser hur 

mängden aktier som handlas påverkas beroende på om det är semestersäsong eller inte. De 

finner att handelsvolymerna för aktier minskar signifikant under sommarsemestern samt att 

detta korrelerar till sämre värdeutveckling för marknadens aktier. Även om Hong & Yu 

(2009) inte har som syfte att explicit undersöka sell-in-may-and-go-away-effekten, så kan 

deras resultat tolkas som en tydlig förklaring till effekten (Arendas et. al. 2016). Detta testat 

även av Bouman & Jacobsen (2002) genom att titta på när - och hur länge - arbetare har 

semester, samt när arbetare tenderar att resa utomlands. Korrelationen mellan detta mättes 

mot värdeutvecklingen på aktier och de fann en mycket stark signifikant relation. Bouman & 

Jacobsen (2002) hävdar dock inte att detta är förklaringen till 

sell-in-may-and-go-away-effekten. I den utsträckning som vi vet så finns det ännu inga 

artiklar som motbevisar att semester eventuellt kan vara en av eventuellt flera förklaringar till 

varför sell-in-may-and-go-away-effekten har dokumenterats så flitigt genom åren. 

 

Semestermånader och väder kan tyckas ha med varandra att göra. Cao & Wei (2005) 

undersöker om väder har betydelse för aktiemarknaden. Väder kan ha en betydelse eftersom 

12 



väder påverkar humör , vilket påverkar beslutstagande. De finner att det finns ett samband, 4

men det kan dock argumenteras att humör och väder har irrelevant kausalitet för 

sell-in-may-and-go-away-effekten. Detta eftersom semestermånader faktiskt förklarar 

fenomenet bättre än till exempel väder. Detta diskuteras bland annat av Jacobsen & 

Marquering (2008), Andrade et. al. (2013, se s. 101- och fotnot. 14) och av Jacobsen & 

Marquering (2009). Vi kommer mot bakgrund av detta inte diskutera huruvida väder, mängd 

dagsljus  - eller andra dylika variabler som påverkar humör - har en inverkan för 5

sell-in-may-and-go-away-effekten. 

 

2.2.4. Riskpremier 

Att avkastning på grund av sell-in-may-and-go-away-effekten skulle vara en kompensation 

för extra risk, diskuteras initialt av Bouman & Jacobsen (2002). Om det finns någon form av 

risk som gör att en investerare rättmätigen också ska ha högre avkastning under vissa 

månader under året, så föreligger naturligen inte heller någon anomali i relation till den 

effektiva marknadshypotesen . Bouman & Jacobsen (2002) mäter standardavvikelsen för 6

index på olika länders marknader, och ser om det föreligger ett positivt samband med 

indexets avkastning. De finner mixade resultat för olika länder, vilket i sig är ett resultat som 

inte diskuteras vidare. Dock så säger de att generellt så kan inte risk i form av 

standardavvikelse förklara sell-in-may-and-go-away-effekten. Bouman & Jacobsen (2002) 

nämner också just Sverige som ett exempel på detta: 

4 Abu Bakar et. al. (2014) undersöker om måndagseffekten - att måndagar i snitt genererar lägre avkastning än 
den genomsnittliga avkastningen för de andra veckodagarna - endast existerar på grund av sämre humör hos 
investerare på just måndagar. De finner att måndagseffekten helt försvinner efter att man justerar för humör.  
5 Kamstra et. al. (2003) finner ett samband mellan mängd dagsljus och värdeutvecklingen på aktiemarknaden. 
Eftersom mängden dagsljus är olika beroende på säsong på året så kan detta ha ett samband även med 
sell-in-may-and-go-away-effekten (Arendas & Chovancova 2016).  
6 Läsaren hänvisas till avsnitt 3.1. för förklaring av effektiva marknadshypotesen. 
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“For instance, in the Swedish market investors would require an additional risk premium of 

more than 25 percent to compensate them for an increase in standard deviation of only 0.2 

percent.” 

(Bouman & Jacobsen 2002, s. 1630) 

Sverige är alltså enligt dem ett exempel på när risk i form av standardavvikelse inte kan 

förklara sell-in-may-and-go-away-effekten. 

 

Bouman & Jacobsen (2002) tar dock inte hänsyn till andra typer av risk som inte täcks av 

standardavvikelse. Andrade et. al. (2013) bygger vidare på om riskpremier förklarar 

sell-in-may-and-go-away-effekten genom att undersöka om det fungerar som 

investeringsstrategi. De tar då hänsyn till sex andra välkända riskpremier  - och testar om 7

sell-in-may-and-go-away-effekten kvarstår. De finner att effekten fortsätter vara stark och de 

säger i sin slutsats att det inte finns något motsvarande känt riskpremium som gör 

sell-in-may-and-go-away-effekten berättigad. I nästa avsnitt diskuteras istället 

sell-in-may-and-go-away-effekten i ett perspektiv av finansiell psykologi (behavioural 

finance). 

 

 

 

 

 

  

 

  

7 Riskpremier för: (1) Standardavvikelse (2) Small-minus-Big (3) High-minus-Low (4) FX carry trade (5) 
Equity volatility risk (6) Kreditrisk för aktier, och för obligationer (7) Term premium för obligationer. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Effektiva marknadshypotesen och arbitrage pricing theory 

Det kan tyckas underligt att ett så simpelt mönster som sell-in-may-and-go-away-effekten 

eventuellt kan utnyttjas för att generera högre avkastning på en öppen aktiemarknad. Om vi 

antar att den effektiva marknadshypotesen (Fama 1970; 1991) är gällande så bör en sådan 

anomali - eller någon annan anomali för den delen - inte existera över huvud taget. Effektiva 

marknadshypotesen säger att eventuell möjlighet till överavkastning jämfört med en riskfri 

placering är en kompensation för - och motsvaras av - proportionellt lika mycket risk 

(Williams 1938; Fama 1970; Fama 1991). Marknaden är öppen för alla, och aktiepriserna 

återspeglar alltså summan av alla investerares kunskap (Hayek 1945). En anomali såsom 

Sell-in-may-and-go-away-effekten skulle betyda att en investerare har möjlighet till 

avkastning som inte motsvaras av proportionellt lika mycket risk, ett så kallat “arbitrage”. 

Enligt arbitrage pricing theory så kommer en effektiv marknad att snabbt utnyttja ett 

eventuellt arbitrage tills den underliggande tillgångens pris motsvaras av proportionellt lika 

mycket risk igen, och arbitraget därmed tillintetgörs (Ross 1976).  

 

3.1.1. Stark, semi-stark och svag form av effektiva marknadshypotesen 

Famas (1970; 1991) effektiva marknadshypotes kommer sig till uttryck i tre former. Den 

starka formen säger att nutida marknadspriser återspeglar all information, både privat och 

publik. Den semi-starka formen säger att marknadspriser endast återspeglar all publik 

information. Den svaga formen av effektiva marknadshypotesen är av extra relevans för vår 

undersökning om en eventuell kalendereffektsanomali. Detta eftersom den svaga formen av 

effektiva marknadshypotesen säger att abnormal avkastning inte kan uppnås genom att 

studera tidigare kursrörelser. 
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3.2. Finansiell psykologi 

Att arbitrage ibland uppkommer på aktiemarknaden har gjort att effektiva 

marknadshypotesen inte alltid helt kan godtas. Investerare är bara människor som är benägna 

att ta beslut baserat på rykten och tumregler istället för att basera sina beslut på fakta (Black 

1986; Keynes 1936 s. 161; Belsky & Gilovich 1999 s. 9-11; Kahneman & Tversky 1974). 

Den effektiva marknadshypotesen antar dessutom att eventuell irrationalitet bland investerare 

normaliseras av proportionellt lika mycket motsatt irrationalitet (Fama 1965; Kendral & Hill 

1953). Detta tankesätt - som kallas “random walk” - har argumenteras som orimligt eftersom 

mänskliga beteenden inte är slumpmässiga. Beteendemönster kan snarare antas vara 

systematiska och återkommande (Kahneman & Riepe 1998; Kahneman & Tversky 1973). 

Finansiell psykologi (“behavioural finance”) har på senare tid därmed blivit ett allt mer 

vanligt förklaringssätt till varför effektiva marknadshypotesen inte alltid håller. Nedan 

presenteras några handplockade teorier inom finansiell psykologi som är av relevans för vårt 

forskningskontext.  

 

3.2.1. Flockbeteende 

När en person står inför ett val så påverkas denne ofta av andra genom att lyssna till hur andra 

har gjort innan. Personen kan anse detta som rationellt eftersom andra eventuellt vet något 

som personen inte vet, och genom att ta efter andras val så hoppas personen på att uppnå 

samma goda resultat som de andra (Banerjee 1992). Ett klassiskt exempel är följande: En 

person är utomlands och ska äta på restaurang A, som personen med all säkerhet vet är 

snäppet bättre än restaurang B. När personen anländer så är restaurang A nästan helt folktom, 

men på restaurang B så sitter det folk. I detta läge så kommer personen analysera vilket val 

andra personen har gjort före, och kanske väljer personen restaurang B trots att det 

ursprungligen fanns egna preferenser. Om fler personen efter detta resonerar på samma sätt, 

så kommer till slut restaurang B bli full med folk, trots att restarang B egentligen inte är 

bättre än restaurang A. Detta beteende nämns i den akademiska litteraturen som 

flockbeteende (“herd behaviour”) och gäller även finansmarknaden (Banerjee 1992; Keynes 

1936 s. 156-157). Ofta benämns IT-bubblan mellan 1997 och 2001 som ett exempel på när 

marknadspriserna på IT-företags aktier steg till följd av flockbeteende (Burton 2005; Burton 
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& Malkiel 2015). Till exempel så fann Hirschey et. al (2000) en hög grad av naivitet hos 

investerare under IT-bubblan i det att rekommendationer som de läste på internet påverkade 

deras köpbeteende i allra högsta grad. 

 

En av grundtankarna för flockbeteendet är alltså att investerare i grupp beter sig på ett visst 

sätt, och att detta beteende blir ett mönster som kommer upprepa sig (Bernhardsson 2002, s 

242-243). Det är dock inte omöjligt att det är precis det omvända: Mönster som upprepar sig 

beror på att investerare beter sig på ett visst sätt. Ett enkelt exempel på detta: En stor “flock” 

av investerare väljer att sälja sina aktier i maj, för att sedan köpa tillbaka dem i september. 

Till följd av den mängd aktier som säljs och köps så påverkas naturligtvis aktiekurserna 

negativt i maj, för att sedan påverkas positivt igen i september. Ett köp- och säljbeteende från 

en flock av investerare som skapat ett mönster för aktiepriser. En så kallad “självuppfyllande 

profetia”. Reitz (2006) argumenterar för att när många investerare försöker analysera och 

utnyttja beteendemönster för att uppnå abnormal avkastning - så kallad teknisk analys  - så 8

uppstår en självuppfyllande profetia samt onödig volatilitet på marknaden. Även om det är 

näst-intill omöjligt att göra en kvantitativ mätning på om teknisk analys leder till 

självuppfyllande profetia eller inte, så visar bland annat en intervjustudie av Taylor & Allen 

(1992) att 90% av valutahandlare tycker att teknisk analys har betydelse. Dessutom så finner 

Menkoff (2010) i sin analys av intervjustudier att en stor majoritet av fondförvaltare använder 

teknisk analys på kort sikt samt att fondförvaltare generellt tror att priser påverkas av 

beteendemässiga variabler. Teoretiskt sett så kan självuppfyllande profetior till följd av 

flockbeteende på aktiemarknaden alltså vara riktiga, men det är svårt att praktiskt bevisa. 

 

3.2.2. Förankring 

I en artikel av psykologerna Kahneman & Tversky (1974) så diskuteras det mänskliga 

beteendet att fatta beslut baserat på irrelevanta fakta. Detta beteende benämns som förankring 

8 Martin J. Pring (2002, s.2-3) definierar teknisk analys som: “... att identifiera vändningen av en trend i ett 
tidigt stadium och utnyttja den trenden tills tillräckligt mycket information finns för att bevisa att trenden har 
upphävts… … Teknisk analys grundar sig på idén om att investerare kommer fortsätta göra samma misstag som 
de gjort förr” (fritt översatt). En investerare som använder teknisk analys försöker alltså finna historiska 
mönster där människor i regel tar irrationella beslut som gör att aktiepriser blir avvikande från dess egentliga 
korrekta värde på kort- och medellång sikt. Detta möjliggör i sin tur arbitrage för en investeraren som köper 
aktien innan ett sådant mönster uppkommer. 
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(“anchoring”). Författarna förklarar fenomenet genom att ta upp en av sina tidigare 

undersökningar: Ett antal respondenter ska svara ja eller nej på huruvida en okänd individ - 

vid namn Dick - arbetar som ingenjör. Innan respondenterna får ge sitt svar, så får de reda på 

att det är 70% sannolikhet att Dick arbetar som ingenjör. Med denna bakgrund så presenteras 

en beskrivning av Dick. Beskrivningen är tänkt att inte innehålla någon som helst information 

om Dick faktiskt är ingenjör eller inte: 

 

“Dick är en 30 år gammal man. Han är gift och har inga barn. Han är en man med hög 

begåvning och motivation, det ser ut som han kan bli riktigt framgångsrik i sitt arbete. Han 

är väl omtyckt av sina kollegor” (Fritt översatt) 

(Kahneman & Tversky 1974, s. 1125) 

Efter att denna beskrivning blev presenterad så resulterade den samlade bedömningen från 

respondenterna i att bara 50% trodde att han var ingenjör. Respondenterna förankrade sig 

alltså i information som var helt irrelevant för frågan. Kahneman & Tversky (1974) tar även 

upp andra exempel på förankring, och menar på att människor tenderar att estimera utifrån ett 

eget synsätt, och att det resulterande estimatet är partiskt mot det initiala synsättet, trots att 

människor egentligen vet att det troligen finns ett annat estimat som är mer korrekt.  

 

Denna benägenhet att förankra sig i simplifierade så kallade “tumregler” är speciellt vanligt 

förekommande när en individ står inför ett komplext köpbeslut som en individ vill förenkla 

(Kahneman & Tversky, 1974). Genom att förenkla köpbeslutet med tumregler så kommer en 

individ begränsa den grad av upplevd risk som denne upplever. Att handla på en 

aktiemarknad kan sägas vara ett komplext köpbeslut eftersom det kännetecknas av både stor 

valmöjlighet och hög grad av målmedvetenhet hos köparen, vilket i sin tur leder till hög grad 

av upplevd risk (Taylor, 1974, s. 57; Cunningham 1967 se Cox 1967, s. 82-83). Idén om en 

sell-in-may-and-go-away-effekt är en av många tumregler som individer kan vara speciellt 

benägna att förankra sig i. Detta eftersom effekten är tämligen icke-komplex, vilket i sin tur 

minskar graden av upplevd risk för beslutet. 

 

Förankring har undersökts flitigt de kommande åren. En metastudie av Furnham & Bo (2011) 

går igenom så gott som all relevant litteratur, och säger i sin slutsats att förankringseffekten är 
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extremt robust, samt att det är extremt vanligt att man kan dokumentera förankringseffekten i 

ett flertal situationer, inklusive hos investerare på aktiemarknaden. 

 

3.2.3. Förlustaversion 

Att förlora något har större påverkan på oss än att vinna något. Till exempel så kan rädslan av 

en kommande nedgång - eller en kommande sell-in-may-and-go-away-effekt på 

aktiemarknaden - göra att investerare väljer att sälja. Ett enkelt exempel på förlustaversion 

dokumenteras av Samuelson (1963, se Thaler et. al. 1997) där han slår vad med sin kollega 

genom att singla slant. Om slanten visar krona så vinner kollegan 200 $. Om slanten visar 

klave så förlorar kollegan 100 $. Kollegan tackar nej till vadet, men säger att om han fick 

singla slanten 100 gånger - med samma förutsättningar för vinster och förluster - så skulle 

han göra det. Kollegan motiverar detta med att säga “Jag tar inte vadet eftersom att förlora 

100$ känns värre än att vinna 200$” (fritt översatt). Samuelson (1963, se Thaler et. al. 1997) 

argumenterar sedan för att detta är irrationellt eftersom när väntevärdet är lika positivt i bägge 

fall så borde inte antalet gånger som kollegan är villig att ta vadet ha någon betydelse. 

Samuelsons kollega demonstrerade i detta fallet förlustaversion. I figur 2 visas 

förlustaversion grafiskt. 

 

Figur 2. Förlustaversion presenterad grafiskt. Förluster (losses) har större marginellt värde 

(value) än vinster (gains). Graf tagen från Tversky & Kahneman (1991). 
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Tversky & Kahneman (1991) diskuterar även rationaliteten bakom förlustaversion och 

resonerar för att det upplevda värdet kan ses som rationellt för individens välmående även om 

det inte är rationellt i termer av väntevärde, vinst och förlust. Om en individ har förankrat  sig 9

i en sell-in-may-and-go-away-effekt, så kommer individen sälja sina tillgångar i maj för att 

undvika känslan av en kommande potentiell förlust, och detta är då - sett till individens 

välmående - helt rationellt. Samma resonemang förs även av Bauer (1960, se Cox 1967, s. 

30): En individ som upplever potentiell risk för förlust även när risken rent faktiskt inte är 

där, kommer troligen ändra sitt beteende och bli förlustavert.  

 

Förlustaversion har dokumenterats av bland annat Odean (1998) på marknaden för aktier. 

Genom att undersöka flera tusentals kundkonton hos en aktiemäklare så finner han att 

investerare i regel realiserar aktier som gått med vinst tidigare än investeraren säljer de aktier 

som har gått med förlust. Odean (1998) fann att investerare valde att realisera aktier som har 

gått med vinst 1,68 gånger mer frekvent än vad investerare valde att sälja de aktier som gått 

med förlust. Detta kan förklaras i termer av förlustaversion i och med att investerare vill 

undvika känslan av att förlora, och hoppas på att aktien ska öka i värde till - eller till mer än - 

inköpsvärdet innan de är villiga att realisera försäljningen av aktien. 

3.3. Hypoteser 

Mot bakgrund av resultaten från studier i andra länder, samt i enlighet med finansiell teori, så 

förväntar vi oss att sell-in-may-and-go-away-effekten existerar på Svenska marknaden (H1). 

Bouman & Jacobsens artikel som publicerades år 2002 var den första att generera stor 

uppmärksamhet kring effekten. Ett flertal tidigare studier visar att effekten är särskilt stark i 

just de europeiska länderna där Sverige utmärker sig med ett statistiskt signifikant resultat 

med ett p-värde mindre än en procent (Bouman & Jacobsen 2002; Jacobsen & Zhang 2012; 

Andrade et. al. 2013). När Dichtl & Drobetz (2015) presenterar ett resultat som visar på att 

effekten istället avtagit eller helt försvunnit efter Bouman & Jacobsens (2002) publicering 

finns inget svenskt index med i undersökningen. Detta gör att vi vill undersöka om Sverige 

påverkats, och om Bouman & Jacobsens (2002) publicering då haft inverkan på styrkan av 

9 Läsaren hänvisas till avsnitt 3.2.2 för beskrivning av förankring. 
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effekten (H2). Med ny data från årtal som inte finns med i tidigare forskning undersöker vi 

hur effekten utvecklats på senare tid. Jacobsen & Zhang (2012) finner att effekten stärks i stor 

kontext, medan Dichtl & Drobetz (2014; 2015) finner att effekten avtar i stor kontext (H3). 

 

Våra hypoteser som vi vill undersöka är: 

 

H1=  Sell-in-may-and-go-away-effekten existerar i Sverige 

H2= Sell-in-may-and-go-away-effekten har blivit starkare, alternativt  

svagare, efter år 2002 

H3= Sell-in-may-and-go-away-effekten har blivit starkare, alternativt  

svagare, från och med maj 2012 

 

Vår nollhypotes som innebär att alla hypoteser måste förkastas blir därmed: 

 

H0= Sell-in-may-and-go-away-effekten existerar inte i Sverige 
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4. Metod och data 

Vi presenterar i detta avsnitt den data vi använt oss av och ger en motivering till varför vi 

använder just den datan. Därefter förklaras metodval och de olika regressioner som vi 

använder oss av. Vi presenterar även undersökningens olika perioder. Slutligen går vi igenom 

metod, datakritik samt bortfall. 

4.1. Dataurval 

Bouman & Jacobsen (2002) testar om sell-in-may-and-go-away-effekten kan vara 

branschspecifik. Det kan argumenteras att vissa branscher är säsongsberoende i sina 

aktiekurser och att detta är anledningen till att sell-in-may-and-go-away-effekten finns för ett 

helt index (Jacobsen & Visaltanachoti 2009). Bouman & Jacobsen (2002) visar dock på att 

effekten inte är branschspecifik. Mot bakgrund av detta - samt eftersom vår studie ämnat att 

undersöka sell-in-may-and-go-away-effekten som helhet i Sverige - så har vi valt att fokusera 

på OMXS30-indexet. Detta bidrar till högre validitet för vårt syfte. Valet att undersöka 

sell-in-may-and-go-away-effekten på just marknaden för aktier är naturligt eftersom det är 

här effekten har dokumenterats tidigare, samt eftersom aktiemarknaden antas vara en av de 

mest effektiva av alla marknader (Thaler 1987). Även detta bidrar till mindre statistiskt buller 

och högre validitet för resultatet. 

 

Vi har samlat in all tillgänglig indexdata för Nasdaq Stockholm OMXS30 mellan oktober 

1986 till september 2017. Basdatumet för OMXS30 är 30 september 1986 och indexdatan är 

inhämtad från Nasdaq Nordics databas för historiska kurser (Nasdaq, 2017c). OMXS30 är ett 

index som består av de 30 mest omsatta aktierna på marknaden där tanken är att det ska 

spegla  aktiemarknadens värde, likt en aktie som återspeglar en andel av bolagets värde. 

OMXS30 är värdeviktat  och de aktier som ingår har en påverkan som står i relation till dess 10

totala börsvärde (Nasdaq, 2017a).  Vi valde att använda oss av just OMXS30 då detta index 

inte tidigare undersökts. Bouman & Jacobsens (2002) använder  sig av MSCI-index  som har 11

10 Enligt Bouman & Jacobsen (2002) är ett värdeviktat index mindre påverkat av januarieffekten (se exempelvis 
Hawawini & Keim 1995) 
11 MSCI-index står för “Morgan Stanley Capital International” och är ett värdeviktat index som består av 1652 
aktier från hela världen. 
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mer historisk data. Vi anser att OMXS30 är av värde att undersöka då det är ett flertal 

indexfonder som avspeglar OMXS30. Undersökningen kan då ge mervärde åt investerare och 

intressenter beroende på resultat. Vår undersökning tittar även på om effekten är närvarande 

på den undersökta marknaden, samt om effekten har förändrats på senare år.  

4.2. Metodval 

Vi har valt att utgå från samma metod som används i Bouman & Jacobsen (2002) och 

flertalet andra undersökningar; se till exempel Jacobsen et al. (2005), Jacobsen & 

Visaltanachoti (2009), Jacobsen & Zhang (2012), Swinkels & Van Vliet (2012), Andrade et. 

al. (2013) och Dichtl & Drobetz (2014; 2015). Metoden grundar sig i att månadsvis mäta 

medelvärdet för avkastningen på valt index. Dessutom används en regression för att få ut vår 

data, för att sedan testa om medelvärdet för avkastningen är högre för en specifik period i 

jämförelse med en annan period. Detta i enlighet med tillvägagångssättet av Bouman & 

Jacobsen (2002). Vi använder oss av logaritmerad månadsavkastning för vårt värdeviktade 

index OMXS30 på stockholmsbörsen. Den logaritmerade avkastningen är en annan 

benämning på “Continuously compounded returns” som Bouman och Jacobsen (2002) 

använder sig av, den beräknas enligt Regression 1 (Ruppert, 2004) längst ned på sidan. 

 

När vi testar sell-in-may-and-go-away-effektens existens delar vi upp året i två perioder och 

gör sedan en jämförelse mellan dessa perioder med en regressionsmodell där vi adderar en 

dummyvariabel.  Vi ser då om medelavkastningen för vårt utvalda index är signifikant högre 

under vår undersökta period i jämförelse med resterande del av året. Fördelen med denna 

metod är att flera variabler kan adderas  som kan ha en påverkan på resultatet (Bouman & 12

Jacobsen 2002). Detta passar vår undersökning då vi likt andra undersökningar tar hänsyn till 

Januarieffekten och adderar flera variabler. Den metod som Bouman & Jacobsen (2002) och 

flera andra studier använder sig av, presenteras nedan som regression 1.  

 

 

(1) 

 

12 [1] Regressionsmodellen utan dummyn är en vanlig random walk model (Bouman & Jacobsen 2002) 
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Där: 

ogaritmerad avkastning under period trt = L  

onstant (intercept)μ = K  

ell in may and go away koef f icientena1 = S  

Dummyvariabel (sell in may dummyn)St =   

Error term/Standardfel (avvikelse f rån regressionslinjen)εt =   

 

Dummyvariabeln  testar sell-in-may-and-go-away-effekten och antar värdet 1 under St  

perioden november till april där det antas att avkastning är genomsnittligt högre. 

Dummyvariabeln som vi valt att namnge “sell-in-may-dummyn”, antar då värdet 0 under 

perioden maj till september. Om värdet på α₁ är signifikant och visar ett positivt värde 

förkastar vi vår nollhypotes om att sell-in-may-and-go-away-effekten inte skulle existera. 

Bouman & Jacobsen (2002) nämner att ett positivt och signifikant värde på α₁ är bevis för 

effektens existens och en högre avkastning från oktober till april. Detta eftersom regressionen 

vi använder jämför medelvärdet för avkastningen mellan två perioder som nämndes tidigare i 

undersökningen. Om medelvärdet för en period är högre än medelvärdet i en annan period, så 

innebär det att vi funnit en abnormal avkastning, vilket kan uttydas som tecken för 

sell-in-may-and-go-away-effekten. Detta gäller dock endast om resultatet är signifikant. 

 

Då tidigare forskning har genererat inkonsekventa resultat angående om 

sell-in-may-and-go-away-effekten eventuellt är januarieffekten i förklädnad (se avsnitt 2.2.2. 

för mer om detta), så testar vi även detta genom att lägga till ännu en dummyvariabel. Detta i 

enlighet med Bouman & Jacobsen (2002). Denna dummyvariabel som vi kallar 

“januari-dummyn” antar värdet 1 under januari månad och 0 resterande del av året. 

Sell-in-may-dummyn korrigeras så att den fortfarande antar värdet 1 under perioden oktober 

till april förutom i januari då den istället antar värdet 0. Nedan presenteras regression 2 där 

Jan₁ är januari-dummyn och α₂ är januari-koefficienten. En positiv och signifikant α₂ tyder 

på en januarieffekt.  

 

(2) 
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När hypoteserna testas är det i huvudsak regression 1 som resultatet baseras på. Resultatet 

från regression 2 använder vi oss endast av för att kunna utesluta att vårt huvudsakliga 

resultat är påverkat av en januarieffekt.  

Samtliga regressioner i denna studie och andra beräkningar utfördes direkt i Microsoft Excel 

2017. 

4.3. Perioder & out-of-sample 

Bouman & Jacobsen (2002) undersöker skillnad på medelavkastningen under perioderna maj 

till oktober som de benämner som sommarhalvåret, och november till april som benämns som 

vinterhalvåret. Deras resultat tyder på att det är likartade resultat oavsett om sommarhalvåret 

inkluderar oktober eller inte. Vi har valt att definiera sommarperioden som maj till september 

och vinterperioden som oktober till april. När en kalendereffekts närvaro testas är det viktigt 

att använda data som är nyare än data som använts i tidigare studier. Detta för att kunna testa 

effektens uthållighet (Andrade et. al. 2013). Den nya datan i förhållande till tidigare studier - 

som sträcker sig mellan 2012 till 2017 - är alltså vår “out-of-sample-data”. Vår 

out-of-sample-data presenteras nedan under “Period 4”.  För att kunna söka svar på våra 

hypoteser så har vi valt att dela upp vår undersökning av sell-in-may-and-go-away-effekten i 

fyra perioder: 

 

Period 1: Oktober 1986 - September 2017 

● Här undersöker vi hela livslängden för vårt utvalda index och effektens närvaro på 

marknaden  

 

Period 2: Oktober 1986 - September 2002 

● Här undersöker vi effekten på marknaden innan publiceringen av Bouman & 

Jacobsens (2002) undersökning. Detta är relevant för att kunna jämföra med perioden 

efter publiceringen av Bouman & Jacobsens (2002) artikel och även se om effekten 

existerade innan publiceringen (Jacobsen & Zhang 2012).  
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Period 3: Maj 2003 - September 2017 

● Vi undersöker om effekten förändrats efter publiceringen av Bouman & Jacobsen 

(2002). Detta eftersom Andrade et. al. (2013) presenterar ett resultat där deras data 

visar att effekten i Sverige är oförändrad eller Jacobsen & Zhang (2012) som visar att 

den har stärkts. Båda undersökningarnas resultat visar en statistisk signifikans med ett 

p-värde mindre än en procent efter Bouman & Jacobsens (2002) publicering. Dichtl & 

Drobetz ( 2015) menar däremot att den avtagit eller försvunnit helt men har ingen data 

för Sverige.  

 

Period 4: Maj 2012 - September 2017 

● Denna period innefattar data som varken testas av Jacobsen & Zhang (2012)  - som 

menar att effekten stärkts - eller av Dichtl & Drobetz (2014;2015) - som menar att 

effekten avtagit. Detta är då vår out-of-sample data för att visa utvecklingen de 

senaste åren av effekten. 

 

När vi delat upp vår data i fyra tidsperioder kan vi undersöka den statistiska skillnaden 

mellan sell-in-may-and-go-away-koefficienterna mellan tidsperioderna och då svara på våra 

hypoteser H2  och H3. När vi testar H2  testar vi den statistiska skillnaden  mellan period 2 och 

period 3. Vid test av H3 testar vi den statistiska skillnaden mellan period 3 och period 4. Vi 

gör dessa test genom att räkna ut ett z-värde med hjälp av nedanstående ekvation (3) där vi 

sätter våra värden från regressionerna.  

 (3) 

Med hjälp av denna formel kan vi jämföra sell-in-may-and-go-away-koefficienterna mellan 

perioderna. Skulle vi till exempel få ett starkt negativt z-värde när vi testar H2  eller H3, så 

innebär det att det finns en indikation på att sell-in-may-and-go-away-koefficienten är mindre 

i en av de två undersökta perioderna. Är resultatet även statistiskt signifikant kan vi säga att 

det är statistiskt säkerställt. (Clogg et. al. 1995; Paternoster et. al. 1998) 
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4.4. Data- och metodkritik 

När vi lägger till en dummyvariabel i regression 2 blir antagandet att den avkastning i januari 

som överstiger medelvärdet för avkastningen maj till september antas vara helt kopplad till 

januarieffekten. Det tas ingen hänsyn till att denna överavkastning kan vara orsakad av 

sell-in-may-and-go-away-effekten, vilket gör att vår undersökta effekt kan få ett för lågt 

värde samtidigt som januarieffekten kan bli förstärkt (Bouman & Jacobsen 2002).  

Andrade et. al. (2013) menar att out-of-sample-data är viktigt när en kalendereffekts 

uthållighet testas. Vår out-of-sample period är relativt kort med sina 5 år i jämförelse med 

Andrade et. al som har 14 år och Jacobsen & Zhang (2012) som hade 13 år. Jacobson och 

Zhang (2012) belyser hur viktigt det är med en stor mängd data som sträcker sig över ett stort 

tidsintervall, de använder sig av över 300 år gammal data för Storbritannien i 

undersökningen. Lakonishok and Schmidt (1988) menar att om de undersöker 90 år av data 

upplever de fortfarande olika problem, detta gör att vi har väldigt få år i vår undersökning 

vilket kan vara en kritik mot att använda ett så pass relativt nystartat index. 

 

Vi har inte tagit hänsyn till utdelningar eller aktieåterköp i vår undersökning som på 

stockholmsbörsen är vanligt på våren (Avanza, 2017). Enligt Bouman & Jacobsen (2002) och 

Jacobsen & Zhang (2012) så är utdelningar många gånger utspridda över året och påverkar 

därmed inte avkastningen, vilket alltså inte är fallet för vårt valda index, OMXS30. Bouman 

& Jacobsen (2002) säger i sin undersökning att om de inte räknade med utdelningar så skulle 

de få ett resultat som var starkare, då många länder gör sina utdelningar maj till oktober. 

Jacobsen & Zhang (2012) använder inte index som inkluderar utdelningar då många index 

inte är trovärdiga under långa tidsperioder. Ett annat alternativ hade alltså varit att använda 

sig av OMXSGI som är ett avkastningsindex över stockholmsbörsen som räknar med 

utdelningarna (Nasdaq, 2017 b). Vi använder oss ändå av OMXS30 i denna studie eftersom 

detta är de 30 mest handlade aktierna på börsen som helhet. Vår studie syftar till att testa 

sell-in-may-and-go-away för just värdeutvecklingen för indexet, så därför bör inte 

utdelningar inkluderas. Detta för att öka validiteten. Dessutom så ska utdelning teoretiskt sett 

inte påverka värdeutvecklingen på ett bolag i och med att det inte sker någon faktisk 

värdeöverföring (Miller & Modigliani 1961). 
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I period 3 samt 4 är perioden maj till september inräknad en gång mer än perioden oktober till 

april. År 2017 är nämligen ännu inte avslutat när undersökningen görs, vilket gör att perioden 

oktober till april inte kan användas. Då det är genomsnittet som beräknas av avkastningen 

anser vi inte att det har någon större påverkan. Att inkludera perioden maj till september ändå 

bidrar även till ökad mängd data vilket i sin tur bidrar till högre reliabilitet. Dessutom så har 

vi valt att de undersökta perioderna startar så nära föregående period som möjligt för att inte 

förlora en allt för stor mängd data. Vi har i undersökningen inte tagit bort data under perioder 

där marknaden haft större svängningar i avkastning likt under finanskrisen 2008. Maberly & 

Pierce (2004) menar att Bouman & Jacobsens (2002) undersöknings resultat uppstod på 

grund av utstickande data, även kallad outliers. De talar framförallt om två event, 1987 när 

aktiepriserna föll världen över och 1998 när hedgefonden long term capital bröt samman. 

Haggard & Whitte (2010) menar dock att detta inte stämmer och att 

sell-in-may-and-go-away-effekten är signifikant och inte påverkas av outliers. Vi har valt att 

inte ta bort någon data då vi utgår från Haggard & Whittes (2010) resultat att effekten inte 

påverkas. Om vi skulle ta bort data under en viss period finns en risk att resultatet ändå blir 

missvisande, då vi även måste ta hänsyn till en eventuell återhämtning på marknaden. Detta 

gör att medelvärdet under en lång tidsperiod inte borde påverkas. Syftet med studien är 

dessutom att undersöka sell-in-may-and-go-away-effekten i sin helhet - samt över en lång 

tidsperiod - på OMXS30. Att inkludera extra volatila år såsom 2000 och 2008 bidrar därmed 

till ökat validitet i relation till syftet med studien.  
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5. Resultat 

5.1. Genomsnittlig avkastning 

Tabell 2 på nästa sida visar ett den procentuella genomsnittliga logaritmerade avkastningen 

per månad uppdelat på våra fyra mätperioder. Denna tabell ger en klarare bild och en 

överblick på att det finns indikationer för sell-in-may-and-go-away-effekten på OMXS30. 

För en lättare övergripande förståelse har de undersökta perioderna i denna figur avrundats 

till hela år istället för år och månader. December 2017 är inte medräknad i dessa genomsnitt 

för period 3 och 4 då den datan inte finns  tillgänglig vid dagens datum. Period 1 visar på tre 

av tolv negativa månader där samtliga är under sell-in-may-and-go-away-perioden. Period 2 

visar samma resultat med en fjärde negativ månad utanför intervallet. Liknande resultat finner 

vi för period 3 medan period 4 i genomsnitt har fem negativa månader där två befinner sig 

utanför vårt undersökta intervall.  
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Tabell 2. Den procentuella genomsnittliga logaritmerade avkastningen per månad uppdelat 

på de fyra perioder vi undersöker. Streckade markeringen är månaderna en investerare enligt 

sell-in-may-and-go-away ska hålla sig borta från marknaden. Månader med negativ 

avkastning är markerade med mörk bakgrund. Periodindelningen är enligt följande: 

Period 1: 1987 - 2016.  

Period 2: 1987 - 2002.  

Period 3: 2009 - 2017.  

Period 4: 2012 - 2017. 

Månad/ 
Period 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Period 1 1,47 2,77 0,29 2,00 0,67 -0,72 2,11 -1,97 -2,15 0,54 1,75 1,45 

Period 2 3,09 3,22 -0,17 1,71 2,09 -0,27 1,45 -2,67 -4,18 0,39 2,44 1,41 

Period 3 -0,28 2,25 0,84 2,34 -0,85 -1,29 2,45 -1,09 0,53 0,79 0,63 1,68 

Period 4 1,72 4,01 -0,57 -0,32 -1,77 -2,51 2,97 -1,41 4,46 1,48 1,58 0,06 

 

5.2. Statistisk signifikans 

Bouman och Jacobsen (2002) test visade på att 10 länder hade ett p-värde med en statistiskt 

signifikans med ett p-värde mindre än en procent, som nämnt tidigare var ett av dessa länder 

Sverige. Bouman & Jacobsens (2002) undersökning som visade på en signifikansnivå mindre 

än en procent för Sverige skulle i vår undersökning ge tre stjärnor och visa ett starkt stöd för 

mothypotesen, vi skulle därmed förkasta nollhypotesen. Bouman & Jacobsen (2002) finner 

att januarieffekten är närvarande på flera marknader med en signifikansnivå där p-värdet är 

mindre än 10 procent, i vår undersökning anser vi att det inte är särskilt statistiskt signifikant 

men tar med det ändå i tabellerna för att lättare kunna jämföra med deras undersökning.  

5.3. Resultat för undersökta perioder 

Tabell 3 på nästa sida redovisar resultatet för samtliga regressioner som utfördes på de fyra 

olika perioderna. Tabellen visar datan för regression 1 som innebär datan för 

sell-in-may-and-go-away-effekten. Regression 2 visar datan för den modifierade 

sell-in-may-and-go-away-effekten, vilket innebär att  januaridummyn är inkluderad. 
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Tabell 3. Resultatet för samtliga regressioner som utfördes på de fyra olika perioderna.  13

 Konstant 
 μ  

P-värde 
Konstant 

Sell-in-may 
Dummy α1  

Sell-in-may 
P-värde 

Januari 
Dummy 
α1  

Januari 
Dummy 
P-värde 

 
Period 1 

Regression 1 -0,00394 0,432 0,0186 0,00478*** - - 

Regression 2 -0,00394 0,433 0,0186 0,00638*** 0,01853 0,1321 

 
Period 2 

Regression 1 -0,00715 0,382 0,0236 0,0284** - - 

Regression 2 -0,00715 0,382 0,0212 0,0569* 0,038 0,0585* 

 
Period 3 

Regression 1 -0,00051 0,922 0,013 0,071* - - 

Regression 2 -0,00051 0,922 0,015 0,0416** -0,00026 0,983 

 
Period 4 

Regression 1 0,00043 0,947 0,0116 0,189 - - 

Regression 2 0,000432 0,947 0,0118 0,202 0,0106 0,539 

 

Period 1 Oktober 1986 - September 2017 

Regression 1 visar på en statistisk signifikant sell-in-may-and-go-away-effekt på 1 procents 

signifikansnivå med p-värdet 0,00478. Resultatet visar på en avkastning för oktober till april 

som överstiger den genomsnittliga avkastningen för maj till september med 1,86 procent. 

Konstanten visar ett värde på -0,394 procent vilket är genomsnittet för månadsavkastningen 

månaderna maj till september och ett p-värde som ej är signifikant.  

Regression 2 visar fortfarande på en statistisk signifikant sell-in-may-and-go-away-effekt 

med ett p-värde mindre än 1 procent där avkastningen för perioden oktober till april är 

identisk med regression 1 vilket tyder på att en eventuell januarieffekt inte har någon 

påverkan på resultatet. 

 

Period 2 Oktober 1986 - September 2002 

Regression 1 visar en statistiskt signifikant effekt på en 5 procents signifikansnivå med 

p-värdet 2,8 procent. Resultatet visar på en avkastning för oktober till april som överstiger 

den genomsnittliga avkastningen för maj till september med 2,36 procent. Konstanten visar 

13 Vi definierar statistisk signifikans som: 
P-värde > 0,1 = Icke-signifikant 
P-värde < 0,1 = * Svag signifikans 
P-värde < 0,05 = ** Signifikant 
P-värde < 0,01 = *** Signifikant 
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ett värde på -0,715 procent vilket är genomsnittet för månadsavkastningen månaderna maj till 

september och ett p-värde som ej är signifikant.   

Regression 2 visar på en sell-in-may-and-go-away-effekt som förändrats från en 

signifikansnivå på 5 procent till 10 procent när vi tagit hänsyn till januarieffekten. 

 

Period 3 Maj 2003 - September 2017 

Regression 1 visar en statistiskt signifikant effekt på en 10 procents signifikansnivå med 

p-värdet 0,071. Resultatet visar på en avkastning för oktober till april som överstiger den 

genomsnittliga avkastningen för maj till september med 1,3 procent. Konstanten visar ett 

värde på -0,05 procent vilket är genomsnittet för månadsavkastningen månaderna maj till 

september och ett p-värde som ej är signifikant.  

Regression 2 visar på en sell-in-may-and-go-away-effekt som förändrats från en 

signifikansnivå på 10 procent till 5 procent när vi tagit hänsyn till januarieffekten. 

 

Period 4 Maj 2012 - September 2017 

Regression 1 visar en icke-statistisk signifikant effekt med p-värdet 0,189. Resultatet visar på 

en avkastning för oktober till april som överstiger den genomsnittliga avkastningen för maj 

till september med 1,16 procent. Konstanten visar ett värde på -0,043 procent vilket är 

genomsnittet för månadsavkastningen månaderna maj till september och ett p-värde som ej är 

signifikant.   

Regression 2 visar en sell-in-may-and-go-away-effekt som i jämförelse med regression 1 har 

en ökad avkastning från 1,16 procent till 1,18 procent. P-värdet 0,202 är icke-signifikant. 

P-värdet för januari-dummyn är 0,539 vilket tyder på att ingen signifikant januarieffekt finns 

under perioden. 

5.4. Resultat för den statistiska skillnaden mellan perioderna 

Vid test av H2  använder vi oss av datan  från regression 1 i period 3 och period 2.  
 
Period 3: Sell-in-may-and-go-away koefficienten α₂ har värdet 0,013 och dess standardfel ɛ₂ 
har värdet 0,00693. 
Period 2: Sell-in-may-and-go-away koefficienten α₁ har värdet 0,0236 och dess standardfel 
ɛ₁ har värdet 0,0107. 
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Detta ger oss z-värdet -0,86673 med p-värdet 0,385942 
 
Vid test av H3 använder vi oss av datan  från regression 1 i period 4 och period 3. 
 
Period 4: Sell-in-may-and-go-away koefficienten α₂ har värdet 0,0116 och dess standardfel 
ɛ₂ har värdet 0,0088. 
Period 3: Sell-in-may-and-go-away koefficienten α₁ har värdet 0,013 och dess standardfel ɛ₁ 
har värdet 0,00693. 
 
Detta ger oss z-värdet -0,0833 med p-värdet 0,934 
 

5.5. Förenklat Resultat  

Tabell 4 på nästa sida presenterar vårt resultat från regressionerna i förenklad form uppdelat 

på våra perioder. Då vi undersöker om det är högre avkastning under vinterhalvåret och lägre 

avkastning maj till september har vi med avkastning i första rutan. Regression 2 som 

innehåller en januaridummy för att testa om januarieffekten har någon inverkan på resultatet 

har i ruta två januarieffektens signifikansnivå. Sista rutan förklarar vilken signifikans 

sell-in-may-and-go-away-effekten har om det visade sig att det fanns en högre avkastning 

under oktober till april i resultatet. Rubriken “avkastning” visar den genomsnittliga 

avkastningen för oktober till april som överstiger den genomsnittliga avkastningen för maj till 

september.  
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Tabell 4: Resultatet för samtliga regressioner för de fyra olika perioderna, presenterat i 

förenklad form. 

   
Avkastning 

 
Januarieffekt 

 
Sell-in-may-and-go-away-effekt 

Period 1 

1986-2017 

Regression 1 1,86%  Signifikant (p < 1%) 

Regression 2 1,86% Ingen signifikans Signifikant (p < 5%) 

Period 2 

1986-2002 

Regression 1 2,36%  Signifikant (p < 10%) 

Regression 2 2,12% Signifikant (p < 10%) Signifikant (p < 10%) 

Period 3 

2003-2017 

Regression 1 1,3%  Signifikant (p < 5%) 

Regression 2 1,5% Ingen signifikans Signifikant (p < 1%) 

Period 4 

2012-2017 

Regression 1 1,16%  Ingen signifikans 

Regression 2 1,18% Ingen signifikans Ingen signifikans 

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka förekomsten av 

sell-in-may-and-go-away-effekten i Sverige. Uppsatsen syftar även till att undersöka styrkan 

av sell-in-may-and-go-away-effekten i olika perioder baserat på slutsatser från tidigare 

forskning. Effekten kan ha blivit starkare, effekten kan vara lika stark som tidigare, eller så 

har effekten avtagit. För att undersöka förekomsten i Sverige under hela indexets livstid ( 

period 1) ser vi på sell-in-may-and-go-away-koefficienten α₁. Om α₁ är positiv och 

signifikant accepterar vi H1 och bekräftar effektens existens (Bouman & Jacobsen, 2002). För 

att se om effekten förändrats över tid testar vi den statistiska skillnaden av 

sell-in-may-and-go-away-koefficienterna mellan de undersökta perioderna. 

 

H0= Sell-in-may-and-go-away-effekten existerar inte i Sverige 

H1=  Sell-in-may-and-go-away-effekten existerar i Sverige 

 

Resultatet i period 1 som bekräftar Bouman & Jacobsens (2002) resultat där effekten visar på 

en stark statistisk signifikans med ett p-värde mindre än 1 procent och en positiv 

sell-in-may-and-go-away-koefficient. Vi förkastar därmed H0  och accepterar H1 samt 
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bekräftar att sell-in-may-and-go-away-effekten existerar eller har existerat i Sverige mellan 

1986 till 2017. 

H2= Sell-in-may-and-go-away-effekten har blivit starkare, alternativt  

svagare, efter år 2002 

Vid en jämförelse av period 2 och 3 så är sell-in-may-and-go-away-effekten statistiskt 

signifikant med ett p-värde under 5 procent i period 2 och statistisk signifikant i period 3 med 

p-värdet under 10 procent. Sell-in-may-and-go-away-koefficienten har minskat från 2,36 till 

1,3 procent mellan period 2 och period 3 där vi gör ett statistiskt test av skillnaden mellan 

koefficienterna mellan de olika perioderna . Det statistiska testet på skillnaderna mellan 

sell-in-may-and-go-away-koefficienterna mellan period 2 och 3 visade på ett negativt 

z-värde. Detta indikerar på  att koefficienten har ett mindre värde i period 3 än i period 2, 

men då p-värdet inte var statistiskt signifikant är det inte statistiskt säkerställt och vi förkastar 

H2.  

H3= Sell-in-may-and-go-away-effekten har blivit starkare, alternativt  

svagare, från och med maj 2012 

Avkastningen för period 4 har ett liknande värde för sell-in-may-and-go-away-koefficienten 

som period 3, dock saknar denna period statistisk signifikans och några slutsatser är svåra att 

fastställa då resultatet kan bero på slumpen. Vi gjorde ett statistiskt test på skillnaderna 

mellan sell-in-may-and-go-away-koefficienterna mellan period 3 och 4 som visade på ett 

negativt z-värde, som dock var väldigt nära noll. Detta indikerar på att period 4 har ett mindre 

värde för koefficienten i period 4 än period 3. Även här saknas statistisk signifikans och då 

resultatet inte är statistiskt säkerställt förkastar vi H3 . 

 

5.6 Analys 

Vår första hypotes H1  accepteras och den gick ut på att se om effekten över huvud taget har 

existerat. Resultatet för period 1 mellan 1986 och 2017 säger med hög reliabilitet att 

sell-in-may-and-go-away-effekten har existerat i Sverige på OMXS30. Resultatet är i sig inte 

förvånansvärt med tanke på att liknande resultat har funnits i tidigare studier där Sverige har 
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inkluderats direkt eller indirekt. Det är dock viktigt att - även i vår studie - fastställa detta 

resultat för att kunna svara på resterande hypoteser. Dessutom så har denna studie inkluderat 

en längre tidsperiod för Sverige än någon annan tidigare undersökning. 

 

Vår andra hypotes H2 förkastas och gick ut på att undersöka om studien av Bouman & 

Jacobsen (2002) fick någon inverkan på marknadens effektivitet när det kommer till 

sell-in-may-and-go-away-effekten. Därför delades åren in i två perioder, en period före 

Bouman & Jacobsens (2002) undersökning, och en period efter deras undersökning: Alltså 

period 2 och period 3. Period 2 som sträcker sig mellan 1986 och 2002 genererar ett resultat 

med hög reliabilitet som visar att sell-in-may-and-go-away-effekten existerat i Sverige på 

OMXS30. Detta är alltså samma resultat som Bouman & Jacobsen kom fram till år 2002. Till 

skillnad från detta så har period 3 - som sträcker sig mellan 2003 och 2017 - lägre 

genomsnittlig avkastning oktober till april i förhållande till den genomsnittliga avkastningen 

maj till september vilket visar sig på de lägre värdet som 

Sell-in-may-and-go-away-koefficienten antar. Värdet är fortfarande positivt vilket innebär att 

en Sell-in-may-and-go-away effekt existerar men det indikerar på att den avtagit från 

föregående period. Vår undersökning kan dock inte bevisa att det finns en skillnad mellan 

period 2 och period 3, därav förkastas mothypotesen H2.  Resultatet kan ändå vara en 

indikation på att marknaden blev bättre på att utnyttja arbitraget som följer med 

sell-in-may-and-go-away-effekten, och därför effektiviserades marknaden. Resultatet 

indikerar på att den svaga formen av effektiva marknadshypotesen (Fama 1970; 1991) kan 

godtas i större utsträckning efter Bouman & Jacobsens (2002) studie. Schwert (2002, s. 3) 

föreslår att en stor artikel hjälper till att effektivisera marknaden på grund av bättre och mer 

friktionsfri informationsspridning. Vår studie indikerar på att detta är fallet för Bouman & 

Jacobsens (2002) studie även om vi inte med säkerhet kan dra några slutsatser. 

 

Vår tredje hypotes H3 som förkastas gick ut på att undersöka de motstridiga resultaten mellan 

Andrade et. al. (2013) - som finner att sell-in-may-and-go-away-effekten stärks i stor kontext 

- och resultatet från Dichtl & Drobetz (2014; 2015) som finner att effekten avtar i stor 

kontext. Resultaten från period 4 mellan 2012 och 2017 indikerar på att den genomsnittliga 

utvecklingen för sell-in-may-and-go-away-effekten blivit  något svagare i Sverige på 

OMXS30 efter år 2012. Vid ett test av skillnaden mellan 

36 



sell-in-may-and-go-away-koefficienterna mellan period 3 och period 4 kan dock inga 

slutsatser dras då resultatet ej är statistiskt signifikant. Vi kan därmed inte säga med säkerhet 

om effekten förändrats och H3 förkastas. Samtliga perioder visar i resultatet att 

sell-in-may-and-go-away-koefficienten inte påverkats nämnvärt när vi tagit hänsyn till en 

eventuell januarieffekt i regression 2 i förhållande till koefficientens värde i regression 1. 

Detta innebär att den genomsnittliga  avkastningen för oktober till april som, i detta fall, 

överstiger den genomsnittliga avkastningen för maj till september inte påverkas när januari 

månad räknats bort. Januarieffekten är alltså i vår undersökning inte 

sell-in-may-and-go-away-effekten i förklädnad och ingen hänsyn behöver tas till 

januarieffekten.  

5.7. Diskussion  

Finansiell psykologi (behavioural finance) är ett vedertaget sätt att förklara eventuella 

anomalistiska förhållanden genom att kartlägga människans irrationella beteendemönster när 

de handlar på marknaden för aktier. Tidigare diskuterades bland annat flockbeteende, 

förankring och förlustaversion. Våra resultat ger en indikation på att 

sell-in-may-and-go-away-effekten avtar, vilket rimligtvis också kan betyda en högre grad av 

rationalitet hos investerare i det att de är mindre benägna för flockbeteende samt att de inte 

förankrar sig i irrelevanta fakta - och därmed är mindre benägna för irrationell förlustaversion 

- bara för att faktan finns där och eventuellt är lätt att förstå. Det bör poängteras att vårt 

resultat endast är indikationer på att investerare kan ha blivit mer rationella i förhållande till 

teorierna inom finansiell psykologi. Speciellt då studien inte gör någon mätning av beteenden 

hos investerare.  

 

Vårt resultat där vi undersöker sell-in-may-and-go-away-koefficienten mellan perioderna 

indikerar på att effekten ser ut att avta efter publiceringen av Bouman & Jacobsens (2002) 

artikel. Detta ger även indikationer på att publiceringen av vetenskapliga artiklar som spridit 

informationen om sell-in-may-and-go-away kan vara en av anledningarna att marknaden 

blivit effektivare. Vi kan dock inte dra några slutsatser då det i vår undersökning inte är 

statistiskt säkerställt.   
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6. Slutsats 

Vi har i denna studie undersökt förekomsten av sell-in-may-and-go-away-effekten i svensk 

kontext. Vi finner att effekten är signifikant mellan år 1986 till 2017 på OMXS30 vilket gör 

att nollhypotesen om att effekten aldrig existerat - kan förkastas. Då resultatet bekräftar 

förekomsten av sell-in-may-and-go-away-effekten i Sverige mäts även styrkan i relation till 

tidigare studier. Vår studie indikerar på att styrkan av effekten i Sverige avtar i och med att 

det sker ett flertal publiceringar av akademisk litteratur där effekten undersöks. Resultatet 

visar att sell-in-may-and-go-away-effekten är signifikant stark mellan 1986 till 2002, men en 

indikation på att den tappar i styrka mellan 2003 och 2017. Att styrkan av effekten förändrats 

mellan dessa två perioder kan vi dock inte säga med statistisk säkerhet då resultatet inte är 

signifikant och därmed inte statistiskt säkerställt. Då vi använder samma högt vedertagna 

metod som en peer-reviewed artikel (Bouman & Jacobsen 2002) i en respekterad 

vetenskaplig tidskrift så innehar metoden hög validitet, men urvalet - eller de undersökta åren 

- hade behövt vara fler då vi endast kunde undersöka fram till år 2017. Framtida forskning 

inom samma ämne kommer kunna inkludera fler år och därmed kunna dra mer definitiva 

slutsatser med högre reliabilitet. Vårt resultat kan inte med statistisk säkerhet säga att effekten 

har avtagit efter publiceringar av artiklar som undersöker effekten, även om det ger 

indikationer på en högre grad av rationalitet hos investerare.  

6.1. Framtida forskning 

Ett ämne för framtida forskning vore att återigen undersöka 

sell-in-may-and-go-away-effekten - utifrån samma metod som denna studie - när fler år har 

passerat. Detta för att kunna uppnå högre signifikansnivå genom att möjliggöra ett större 

urval. Att återigen fastställa sell-in-may-and-go-away-effektens existens kan dock tyckas som 

repetitivt arbete. Framtida forskning kan istället fokusera på att försöka finna förklaringar till 

effektens existens. Till exempel så föreslår Bouman & Jacobsen (2002) att om relativt mer 

negativa nyheter tas upp i dagsmedia mellan maj och oktober, så kommer detta vara en orsak 

till sell-in-may-and-go-away-effekten. I deras artikel så gör de ett enkelt test där de mäter hur 

frekvent ord såsom “positiv”, “negativ”, “optimistisk” och “pessimistisk” används i en 

Holländsk finansnyhetstidning. De mätte sedan om det fanns ett samband mellan hur frekvent 
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de olika positiva och negativa orden används, och sell-in-may-and-go-away-effekten. 

Bouman & Jacobsen (2002) finner inget samband mellan nyheter och 

sell-in-may-and-go-away. Kritik kan dock riktas mot att urvalet var relativt litet i 

undersökningen i det att endast en tidning användes som underlag. Dessutom så var sökorden 

väldigt få. Vi tror att framtida forskning behöver fokusera mer på att göra empiriska tester 

som mäter olika faktorers samband till sell-in-may-and-go-away-effekten. Så vitt vi vet så 

finns det inga andra studier som utförligt tittar på vad nyheter har för samband med 

sell-in-may-and-go-away-effekten, vilket i sig är ett förslag till vidare forskning. Dessutom så 

vore det givande att undersöka sambandet mellan allmänhetens vetskap om 

sell-in-may-and-go-away och dess styrka. Förslagsvis så kan detta göras med Google Search 

Index för att mäta investerares uppmärksamhet, likt Kaukkila & Olofsson Lauri (2017). Även 

Jacobsen & Visaltanachoti (2009) ger förslag på att den ökade användningen av internet kan 

ha att göra med styrkan av anomalin. 

 

Vårt resultat visar tydligt att juli har en relativt högre avkastning än genomsnittet för året. 

Detta är genomgående för alla undersökta perioder. Se tabell 4. Vi har inte funnit några 

studier som undersöker eller försöker finna förklaringar till en eventuell “julieffekt”, och 

därför kan detta vara ett område som behöver undersökas vidare. 

 

Tidigare studier ger indikationer på att lägre handelsvolymer till följd av semester under 

perioden maj till september är en anledning till sell-in-may-and-go-away-effekten (Hong & 

Yu 2009; Arendas et. al. 2016; Bouman & Jacobsen 2002). Vidare forskning behöver dock 

undersöka, mäta styrkan, och tydligt fastslå - eller avvisa - om detta är en trovärdig förklaring 

till sell-in-may-and-go-away’s existens. Semestermånader är i sig en mycket lovande 

förklaring till effekten, men det finns inga empiriska bevis på att så är fallet. Att testa detta är 

viktigt om semestermånader ska kunna gå från förslag på förklaring, till ett 

generelliseringsbar förklaring. Ett annat intressant ämne som tydligt visas i vårt resultat är att 

månaden juli visar på en positiv avkastning under alla perioder.  
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