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Sammanfattning 
Titel:  Imorgon blir det börsfall! En studie om hur olika börser påverkar 

varandra i fördröjning. 
 
Seminariedatum:  28 maj, 2012 
 
Ämne/kurs:   FEK 61-90 Kandidatuppsats i Corporate Finance, 15 poäng 
 
Författare:   Stefan Koch 

Malin Molin  
 

Handledare:  Hans Mörner 
 
Examinator:  Kent Sahlgren 
 
Nyckelord: Anomali, anomalier, veckodagseffekt, måndagseffekt, index, 

korrelation, S&P 500, OMXS 30, effektiva marknadshypotesen 
 
Syfte: Att undersöka ifall en eventuell anomali på det svenska OMXS 30 

indexet eller det amerikanska S&P 500 ger en effekt på 
nästföljande dag på det motsatta indexet. Om en veckodagseffekt 
kan påvisas och den fördröjda korrelationen mellan indexen är 
tillräckligt stark kan metoden användas för att generera 
överavkastning.   

 
Metod: Vi använder oss av en kvantitativ ansats för att med hjälp av 

statistiska metoder svara på vår problemformulering. De metoder 
vi har använt är hypotestestning av medelvärden med ett z test, 
beräknat korrelationskoefficienten mellan de två indexen och 
utfört en multipel regressionsanalys med dummyvariabler.  

 
Slutsats: Genom vår analys kom vi fram till att en veckodagseffekt inte kan 

påvisas på någon av de två undersökta indexen. En korrelation 
kunde finnas mellan de två indexen, däremot går det att ifrågasätta 
om korrelationens styrka är tillräckligt stark att handla utifrån. För 
att generera överavkastning krävs dessutom att den extra 
avkastning som genereras med hjälp utav vår metod med korta 
aktieaffärer överstiger den eventuella transaktionskostnaden som 
uppstår vid aktiehandel, något vi starkt betvivlar att den gör. 
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Abstract 
Title:  Tomorrow the market falls! A study about how different stock 

markets affect each other in delay.  
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Objective: To examine whether a potential anomaly on the Swedish OMXS 

30 index or the American S&P 500 has an effect on the next day 
on the opposite index. If a day-of-the-week effect can be proved 
and the delayed correlation between the indices is strong enough, 
our method could be used to generate excess returns.  

 
Methodology: We use a quantitative approach and statistic methods to answer our 

problem formulation. The methods we have been using are 
hypothesis testing of mean values with a z-test, calculations of 
correlation coefficients between the indices, and a multiple 
regression analysis with dummy variables.  

 
Conclusions: Through our analysis we found out that there was no day-of-the-

week effect on any of the two examined indices. We could find a 
correlation between the two indices; however, we question 
whether the correlation is strong enough to trade on. To get excess 
returns it is required that the extra return that would be generated 
through our method with short trades exceed eventual transaction 
costs that occur through stock trading, something we strongly 
doubt that it would. 
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1. Inledning 

I inledningen tar vi upp ett vetenskapligt problem och diskuterar kring detta, diskussionen 
leder sedan vidare till vår frågeställning. Vi förklarar syftet med undersökningen, vårt 
vetenskapliga bidrag och uppsatsens avgränsningar.  För att tydliggöra hur våra teorier 
hänger ihop illustrerar vi detta med hjälp av en egenkonstruerad modell. Sist går vi igenom 
centrala begrepp och uppsatsens disposition. 

1.1 Problembakgrund 
När den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers ansökte om konkursskydd den 
femtonde september 2008 föll den amerikanska börsen tungt. Nyheten var något som fick 
många av världens andra börser, däribland Stockholmsbörsen att följa med i fallet. Denna 
händelse var också något som fick krisen att falla till en ännu djupare nivå, även på sikt 
(Becchetti, Ceniccola & Ciciretti, 2010). Hur olika aktiemarknaders utveckling följer och 
påverkar varandra har varit av stort intresse i både forskning och litteratur, i synnerhet vad 
gäller internationell finans (Bekaert, Hodrick & Zhang, 2009). 

Lehman Brothers krasch och medföljande recession är troligtvis något som skrämt många och 
med detta i åtanke är nog drömmen för handlare på börsen att få bra avkastning på riskfria 
affärer. I sökandet efter dessa affärer har människor under lång tid försökt att hitta 
återkommande mönster för att veta när det är rätt tillfälle att köpa eller sälja. Det råder en 
oenighet huruvida dessa mönster existerar eller inte, och olika studier har både bevisat och 
motbevisat existensen av dessa anomalier (Sullivan & Liano, 2003; Lenkkeri, Marquering & 
Strunkmann-Meister 2006).  

Några vanligt nämnda mönster och anomalier på börsen är bland annat januarieffekten, ”köp 
till sillen och sälj till kräftorna” samt veckodagseffekten.  

Januarieffekten syftar på att januari månad tenderar att ha en högre avkastning än andra 
månader under året (Haugen & Jorion, 1996). En förklaring sägs vara att aktiepriserna sjunker 
innan årsskiftet då många på grund av skattemässiga orsaker säljer sina aktier och att 
höjningen i januari är en korrigering av aktiepriset till sitt rätta värde.  

”Köp till sillen och sälj till kräftorna” är ett svenskt talesätt som innebär att aktiepriserna 
trissas under sommaren för att säljas med vinst lagom till kräftskivan i augusti (Frennberg & 
Hansson, 1995). Senare forskning och artiklar har dock pekat på att detta är en aktiemyt och 
att den inte existerat de senaste 30 åren (Jansson, Widenberg & Persson, 2011). 

Veckodagseffekten å sin sida syftar på att vissa börsdagar varje vecka generellt sett går bättre 
eller sämre än andra. Traditionellt har måndagar varit den sämsta börsdagen i veckan, även 
kallad måndagseffekten. Dock har dagarna varierat beroende på vilket land undersökningen är 
gjord i. Exempelvis är tisdagar den sämre börsdagen i Asien (Dubois & Louvet, 1996). 
Företagens storlek spelar också roll då bland annat storföretag i USA upplever en positiv 
måndagsavkastning jämfört med andra dagar i veckan (Pettengill, 2003).  

Orsaken till dessa anomalier kan delvis förklaras genom skolan behavioural finance, på 
svenska kallat aktiemarknadspsykologi. Starten för aktiemarknadspsykologi grundas i att 
bevisen för de tidigare finansiella teorierna var svaga, framförallt vad gällde människans 
förmåga att fatta rationella finansiella beslut (DeBondt, Forbes, Hamalainen & Muradoglu, 
2010). Därav blev aktiemarknadspsykologiskolans huvudfokus att studera psykologin bakom 
finansiella beslut och ta reda på hur de finansiella besluten faktiskt gick till.  
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Det finns tre viktiga insikter kopplade till aktiemarknadspsykologin och beslutsprocessen 
(DeBondt et al., 2010). För det första studerar inte alla aktörer på en aktiemarknad 
investeringsteorier, vilket gör investerarna partiska och följer mönster snarare än rationellt 
tänkande. För det andra finns beslutsprocessen i åtanke, här diskuteras vad som låg bakom 
beslutet. Slutligen spelar människans personliga tankar roll, traditionell finansiell beslutsteori 
bygger främst på att människan är fullt rationell, vilket sällan är fallet i verkliga livet (ibid.). 

Inom behavioural finance återfinns en hypotes kring idealtillståndet av en effektiv marknad då 
inga anomalier eller mönster existerar (Fama, 1970). Det finns ingen januarieffekt, ”köp till 
sillen sälj till kräftorna” eller veckodagseffekt. En akties värdering följer endast den aktuella 
information som påverkar aktien och att framtida information är omöjlig att förutse. Om 
marknaden å andra sidan bara är svagt effektiv, finns det rum för dessa anomalier och mönster 
att förekomma (Fama, 1970).  

Men januari, sill och kräftor i all ära önskar nog många handlare att de i förväg visste hur 
börsen ska röra sig från dag till dag. En veckodagseffekt, att en dag i förväg få veta att börsen 
är på väg att stiga eller sjunka, skulle kunna generera överavkastningar i jämförelsevis om 
anomalin inte utnyttjades. Detta skulle gynna de med låga transaktionskostnader och är något 
vi ämnar undersöka vidare. 

1.2 Problemdiskussion 
I över åttio år har forskare studerat veckodagseffekten (Pettengill, 2003), och den har 
bekräftats ha existerat åtminstone ända fram till sent 80-tal på många av USA:s största 
aktiebörsindex (Mehdian & Perry, 2001). Mycket av forskningen på senare år har dock visat 
att veckodagseffekten, som traditionellt benämnts negativ, har avtagit och även till viss mån 
vänt till en mer positiv veckodagseffekt för många av USA:s storföretag. Måndagseffekten 
har i teorin tidigare antytt att måndagar skulle ge en sämre avkastning än andra börsdagar, 
men att så fortfarande är fallet på de amerikanska börserna råder det tveksamheter om (Brusa, 
Hernandez & Liu, 2011, Brusa, Liu & Schulman, 2000, 2003, 2005; Cho, Linton & Whang, 
2007; Gu, 2004; Mehdian & Perry, 2001).  

Efter de två världskrigen har världens marknader haft en stigande trend av ökad frihet för 
kapitalrörelse, där ökad integration och korrelation mellan marknader blivit en följd 
(Goetzmann, Li & Rouwenhoorst, 2001; Quinn & Voth, 2008). Då världen består av olika 
tidszoner är det logiskt att börser i tidiga tidszoner öppnar sin handel före de i en senare 
tidszon, likväl är det givet att de som öppnade tidigare också stänger tidigare. 

Med denna tidsskillnad i beaktning anser vi det rimligt att en börs som stänger senare kan 
påverka nästkommande börsdag. Utifrån utvecklingen på den icke svenska börsen hoppas vi 
kunna göra en uppskattning av hur detta kommer påverka utvecklingen på den svenska börsen 
i fördröjning. Kan vi med en relativt stor säkerhet se av resultatet i vår undersökning att 
utvecklingen på den svenska börsen i märkbar grad påverkas av utvecklingen från ett tidigare 
börstillfälle på en annan marknad, är förhoppningen att informationen kan användas för att 
generera överavkastning. Om vi exempelvis ser att en stark uppgång i den första börsen i 
fördröjning ger en stark uppgång även på den svenska börsen kan vi efter att ha sett att den 
första börsen är på väg uppåt öka aktieinnehavet i den svenska börsen innan den stänger och 
ta del av uppgången dagen därpå. 
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1.3 Problemformulering  
Vi skall i denna uppsats fördjupa oss i följande problemformulering: 

Kan vi generera överavkastning på OMXS 30 genom att se till utvecklingen på 
S&P 500 under föregående dag? 

 
För att svara på denna övergripande problemformulering har vi två underfrågor: 

Korrelerar OMXS 30 med S&P 500? 
Finns det veckodagseffekter på OMXS 30 och S&P 500? 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att kvantitativt undersöka om överavkastning kan genereras på OMXS 30 genom 
att se till S&P 500 och om eventuella veckodagsanomalier på indexen kan utnyttjas för att 
generera överavkastning. Sett till de olika tidszonerna och att USA börsen stänger senare än 
Sverigebörsen spekulerar vi i att en veckodagseffekt på S&P 500 kan resultera i en fördröjd 
veckodagseffekt på OMXS 30 vilket teoretiskt skulle kunna utnyttjas för att skapa en 
överavkastning. 

Vår undersökning bör vara intressant för investerare på den svenska eller amerikanska 
aktiemarknaden, såväl privata som institutionella. Det kan även finnas ett intresse för vår 
undersökning hos akademiker och forskare inom finans, internationella marknader och 
aktiemarknadspsykologi. Främst för att det finns mycket lite forskning som kopplar ihop 
veckodagseffekter med marknadskorrelationer, men även för att det borde ligga i många 
investerares intresse att generera överavkastning. 

1.5 Vetenskapligt bidrag 
Vi vill med denna uppsats bidra med ny forskning där vi fyller ett kunskapshål gällande 
sambandet marknadskorrelationer och veckodagseffekter mer specifikt Stockholmsbörsen och 
New York börsen. Det finns gedigen forskning kring varje område var för sig men oss 
veterligen ingen forskning som binder ihop de två. 

1.6 Avgränsningar 
Vi vill med vår uppsats undersöka om det går att generera överavkastning med hänsyn till 
veckodagseffekter och marknadskorrelationer, och för att undersöka och kunna ge ett så 
aktuellt uttalande som möjligt krävs det att vi har ett tidsintervall som slutar i nära anknytning 
till aktuell tid. Vi valde att avgränsa oss tio år bakåt i tiden från senaste årsskiftet, 2011/2012. 
Med andra ord blir de undersökta åren januari 2002 till december 2011.  
 
Ett annat krav är att marknaden ska ha en öppnings- och stängningstid som skiljer sig från 
motsvarande på den svenska börsens. Detta så att eventuellt överförd optimism eller 
pessimism från den givna börsen går att agera utifrån i fördröjning och skapa en 
överavkastning genom att öka eller minska innehavet inför att börsen förväntas stiga eller 
sjunka, i enlighet med vår frågeställning. Av denna anledning har vi bestämt oss för att inte 
jämföra den svenska börsen med någon av de andra europeiska börserna. Detta för att 
tidszonerna i Europa ligger alldeles för nära varandra, även om dessa kan ha en högre 
korrelation med den svenska marknaden i jämförelse med börser i andra delar av världen.  
 
Vidare har vi valt att lägga vår fokus på den amerikanska marknaden då USA är det land där 
världens för närvarande högsta börsvärde finns (U.S. Census Bureau, 2012) varför vi 
argumenterar för att den i hög grad bör påverka den svenska marknaden.  
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1.7 Teoretisk modell 
Vi vill illustrera hur våra teorier hänger ihop med hjälp av en modell. Behavioural Finance är 
vårt övergripande ämne där vi har Effektiva marknadshypotesen som huvudteori och 
perspektiv. Vi vill undersöka om överavkastning kan genereras genom OMXS 30s korrelation 
med S&P 500 men även om eventuella veckodagseffekter på respektive index kan generera 
överavkastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.8 Centrala begrepp 
Anomali – enligt Nationalencyklopedins (2012) beskrivning är en anomali ”något som 
avviker från det normala, från en regel eller lag eller ett orimligt förhållande.” Vi kommer 
främst använda benämningen för att förklara mönster som tyder på en oregelbunden rörelse på 
ett aktieindex förknippat till en veckodag eller säsong. 

OMX Stockholm 30 – är ett aktieindex som mäter utvecklingen på Stockholmsbörsens trettio 
mest omsatta aktier. Förkortas OMXS 30.  

Standard and Poor’s 500 – är ett aktieindex som omfattar femhundra av de största företagen 
i ledande industrier i den amerikanska ekonomin och utgör ungefär 75 % av USA:s 
aktievärde. Förkortas S&P 500. 

Överavkastning – Med överavkastning avser vi högre avkastning än indexets utveckling. 
Dock är begreppet snarare en teoretisk jämförelse än att vi faktiskt i praktiken kommer utföra 
beräkningar på exakt överavkastning i kronor. 

  

Behavioural Finance 
EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 

Korrelation USA 
S&P500 

Veckodagseffekter 

SVERIGE 
OMXS 30 

Veckodagseffekter 

Överavkastning 
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1.9 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 
I inledningen diskuterar vi bakgrunden till vår problemställning som övergår i 
problemdiskussionen för att sedan ta upp vår forskningsfråga samt underfrågor. Sedan klargör 
vi undersökningens syfte, avgränsningar, vetenskapligt bidrag, förtydligar hur den teoretiska 
referensramen hänger ihop. Sist presenterar vi centrala begrepp och uppsatsens disposition. 

Kapitel 2 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen går vi igenom de tre hörnstenarna av vår uppsats vilka är: den 
effektiva marknadshypotesen, korrelationer mellan marknader och veckodagseffekten. 
Slutligen sammanfattar vi teorierna och ger en kort redogörelse av tidigare forskning. 

Kapitel 3 Teoretisk metod 
I den teoretiska metoden kommer vi att gå igenom metodiska aspekter gällande vårt 
vetenskapsteoretiska förhållningssätt, vår teori, insamlingen av våra teoretiska källor samt 
teorins påverkan på uppsatsens reliabilitet och validitet. Vi diskuterar även kritiska aspekter 
gentemot våra metodiska val. 

Kapitel 4 Empirisk metod 
I den empiriska metoden kommer vi att förklara våra val kopplade till urval av empirin, våra 
statistiska metoder gällande empirin och empirins följder på uppsatsens reliabilitet och 
validitet. Vi diskuterar även kritiska aspekter gentemot våra metodiska val. 

Kapitel 5 Resultat 
I resultatkapitlet redovisar vi de siffror som vi har fått fram genom våra statistiska metoder 
samt kommenterar värdena. Underrubrikerna i kapitlet är ordnade på så vis att resultatet som 
berör frågan om korrelation mellan marknader presenteras först och resultatet som berör 
underfrågan om veckodagseffekten presenteras efter. 

Kapitel 6 Analys 
I analysen ställer vi empiri mot empiri, empiri mot teori samt teori mot teori. Underrubrikerna 
är ordnade på så vis att vi först kommer analysera material till underfrågan om korrelation 
mellan marknader och sedan analysera materialet som berör underfrågan om 
veckodagseffekten. 

Kapitel 7 Slutsats 
I slutsatsen svarar vi på vår huvudfråga i vår problemformulering samt de två underfrågorna 
hänförda från analysen. 
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen börjar vi med att förklara våra tre hörnstenar, den effektiva 
marknadshypotesen, korrelationer mellan marknader och veckodagseffekter. Slutligen 
sammanfattar vi de olika teorierna samt presenterar den tidigare forskningen i korthet. 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 
Fama (1970) var den som först myntade uttrycket; effektiva marknadshypotesen. Han 
beskriver kapitalmarknaden utifrån tre olika definitioner av effektivitet; svag, halvstark och 
stark form. Fama (1970) ger uttryck för en ”ideal marknad” och för att en marknad ska vara 
ideal krävs att priset på en investering korrekt reflekteras av all tillgänglig information om 
investeringen. När detta kriterium är uppfyllt är marknaden effektiv.  

Fama (1970) nämner ytterligare tre förutsättningar för en effektiv marknad. För det första 
existerar inga transaktionskostnader, för det andra är all information tillgänglig gratis för alla 
aktörer på marknaden. Slutligen krävs också att alla aktörer ska vara överens om vilken 
påverkan den aktuella informationen har på den nutida värderingen av tillgången, och hur 
denna kommer att se ut på prissättningen i framtiden. De olika styrkorna av effektiva 
marknadsformer förklarar Fama (1970) enligt följande: 

2.1.1 Svag marknadsform 
I en svagt effektiv marknad är historiska priser och avkastningar den enda underliggande 
informationen för den aktuella prissättningen (Fama, 1970).  Det vill säga om en aktie tidigare 
varit värderad till ett visst pris och sedan sjunker långt under detta pris kommer den att 
framstå som billig. Likaså kommer en aktie som haft en hög historisk avkastning förväntas att 
ha en hög avkastning även i framtiden.  

2.1.2 Halvstark marknadsform 
En halvstarkt effektiv marknad har till skillnad från den svaga mer information att grunda 
investeringens prissättning på. I denna prissättning finns all information som är tillgänglig för 
allmänheten medräknad (Fama, 1970). Exempel på allmänt tillgänglig information är 
företagens bokslut, kvartalsrapporter och årsredovisningar. 

2.1.3 Stark marknadsform 
För att en marknad ska anses vara starkt effektiv krävs att all information som är hänförbar till 
en viss typ av investering ska finnas tillgänglig för alla investerare, detta inkluderar även 
insiderinformation (Fama 1970). När en marknad är starkt effektiv kan ingen investerare vara 
bättre än en annan, varken arbitrage eller överavkastning till följd av insiderhandel 
förekommer. Prisfluktuationer i exempelvis en aktie beror på att ny information som påverkar 
priset uppdateras konstant. 

2.1.4 Effektiviteten på OMXS 30 och S&P 500 
Gällande huruvida marknader kan sägas vara starkt eller svagt effektiva råder det delade 
meningar om och det beror delvis på vilken den undersökta marknaden är. Beträffande våra 
valda marknader, aktiemarknaderna S&P 500 och OMXS 30 finns det forskning om huruvida 
dessa är effektiva.  

Chang, Marcucci och Metghalchi (2008) undersökte OMXS 30 mellan åren 1986-2004 och 
konstaterade att med hjälp av olika tradingmodeller kunde marknaden överträffas. Resultatet 
visar att den svenska marknaden enligt Famas (1970) beskrivning åtminstone inte är starkt 
effektiv utan antingen svagt eller halvstarkt effektiv.  
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Chen, Garza-Gomés, Metghalchi och Monsef (2005) har i ännu tidigare forskning undersökt 
marknadseffektiviteten på S&P 500 under åren 1954-2004 och kom till slutsatsen att 
marknaden påträffades som  ineffektiv, vilket vände under de sista tjugo åren, 1984-2004 då 
den tenderade att vara mer effektiv. 

Sewell (2011) gjorde en sammanställning av tidigare forskning gällande effektiva 
marknadshypotesen och vad olika forskare sagt om denna. Sewell (2011) konstaterade då att 
strax under hälften av artiklarna skrivna på ämnet gav medhåll till att marknaden är effektiv. 
Han påpekar dock att den effektiva marknadshypotesen näst intill aldrig stämmer. Då den 
enligt Famas (1970) definition skulle betyda att priserna fullt ut reflekterar all information 
gällande en tillgång, vilket är närapå en omöjlighet. 

Att effektiviteten i en marknad är föränderlig över tiden är också något Akbas, Armstrong, 
Sorescu och Subrahmanyam (2012) kunde bekräfta i sin forskning. De konstaterade att då 
tiderna förändras, främst vad gäller olika former av arbitrageaffärer, kommer även 
marknadens effektivitet att förändras. 

Resultaten av Changs et al. (2008) och Chens et al. (2005) forskningar styrks ytterligare av 
Griffin, Kelly och Nardaric (2007) när de undersökte effektiviteten på femtiosex marknader 
världen över. I sin forskning fann de bevis för att företags aktievärdering bättre reflekterade 
information ju större företagen var, det vill säga stora bolag är till större del effektivt 
värderade än de mindre. Enligt denna teori bör S&P 500 vara effektiv till högre grad än 
OMXS 30. 

2.1.5 Transaktionskostnader 
Enligt Fama (1970) är en utav förutsättningarna för en effektiv marknad att inga 
transaktionskostnader existerar för de handlade tillgångarna. En transaktionskostnad 
definieras av en kostnad som tillkommer en vara eller tjänst, utöver priset på varan eller 
tjänsten. Detta kan vara kostnader såsom informationsinsamling av exempelvis prisalternativ 
mellan olika leverantörer (Nationalencyklopedin, 2012).  

Inom aktiehandel är courtage, som är en provision till aktiemäklare för bland annat 
värdepappershandel, en vanligt förekommande transaktionskostnad. Courtaget är ofta en 
procentsats, och vid små affärer kan minimicourtage utgå (Nationalencyklopedin, 2012). När 
exempelvis en privatperson ska köpa eller sälja aktier kan denna utföra affären via sin bank. 
Banken tar då ut courtage som en avgift på affären, detta blir privatpersonens 
transaktionskostnad. 

2.2 Korrelation mellan marknader 
Före nittonhundratalet var det enkelt för pengar att röra sig fritt mellan länder, något som i 
tidigt nittonhundratal var starkt begränsat med anledning av första världskriget. Krigets avslut 
visade sig ge mer öppenhet men slöts återigen med anledning av depressionen och andra 
världskriget (Quinn & Voth, 2008). 

Så sent som på sjuttiotalet, långt efter andra världskrigets avslut, kunde Levy och Sarnat 
(1970) fortfarande påvisa att korrelationen mellan marknader var svag. Levy och Sarnat 
(1970) undersökte korrelationerna och såg då att USA i många fall endast var svagt eller i visa 
fall till och med negativt korrelerade med andra stora marknader.  

Goetzmann et al. (2001) styrker ovanstående genom att bekräfta att korrelationer mellan 
marknader inte är konstanta, utan föränderliga över tiden. Deras resultat visar att 
korrelationerna mellan marknader var som starkast innan första världskriget, mellan krigen 
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och mot slutet av nittonhundratalet. Goetzmann et al. (2001) har dessutom hittat ett starkt 
samband mellan fri rörelse av kapital och hög korrelation mellan marknader, något som 
Quinn och Voth (2008) också styrker med sin forskning. 

Att ha i åtanke är att Milunovich (2011) i sin forskning fick ett annat resultat, då han 
undersökte korrelationen mellan USA och åtta andra marknader. Milunovich (2011) visade i 
sin forskning att marknadskorrelationen i vissa fall är konstant över tiden, i motsats till vad 
Goetzmann et al. (2001) och Quinn och Voth (2008) kom fram till. 

Quinn och Voth (2008) visar i sin forskning att kapitalens fria rörelse i slutet av 
nittonhundratalet är den högst uppmätta sedan tidigt 1910-tal. Vidare mätte de den 
genomsnittliga korrelationen mellan flera olika par av länder under hundratolv års tid. 
Resultatet de kom fram till var desamma som Goetzmann et al. (2001), korrelationen mellan 
länder minskade kraftigt under krigstiderna och har sett en nära rakt uppåtstigande trend sedan 
åttiotalet. Senast 2005 uppmätte Quinn och Voth den genomsnittliga korrelationskoefficienten 
mellan landsparen till över 0,8. 

Bekaert et al. (2009) är av en annan uppfattning, de skulle undersöka om den ökade 
korrelationen mellan marknader var en fortsatt stigande trend eller om effekten har avtagit. 
Bekaert et al. (2009) kom fram till att bevisen för att den ökade korrelationen skulle vara en 
trend var svaga, med undantag för korrelationen mellan marknader i Europa. Bekaert et al. 
(2009) påvisar att trenden av en korrelation mellan Europa och USA har svagare bevisning än 
tidigare. 

Dessa undersökningar av samband mellan fri kapitalrörelse och marknadskorrelationer 
utförda av Goetzmann et al. (2001) och Quinn och Voth (2008) hade till syfte att användas vid 
internationella diversifieringsbeslut. Något som Pericoli och Sbracia (2003) forskning visar 
skulle vara en ineffektiv metod. Pericoli och Sbracia (2003) hittade nämligen ännu en aspekt 
på marknadskorrelationer, korrelationer är som starkast under finansiella kriser. Detta får till 
följd att det diversifieringsriskskydd investerare försöker uppnå genom att sprida sitt kapital 
på olika marknader inte kommer att ge den önskade effekten då marknader till stor del rör sig 
gemensamt när börsen faller.  

Det finns ytterligare forskning som styrker detta påstående. Karolyi och Stultz (1996) utförde 
under åren 1988-1992 forskning på Nikkei indexet och S&P 500 om orsaker till att 
marknaderna korrelerar. De upptäckte att korrelationen mellan avkastningar var som starkast 
när indexen rörde sig kraftigt, oavsett kursriktning. Gick börsen upp eller ner kraftigt i ena 
landet var sannolikheten för att de skulle korrelera högre än om de bara gick upp eller ner 
måttligt. Karolyi och Stultz (1996) fann också bevis för att marknadskorrelationerna innefattar 
en viss veckodagseffekt då korrelationerna mellan marknaderna varierade på olika dagar i 
veckan. 

2.3 Veckodagseffekten 
Veckodagseffekten syftar på att tillgångars avkastning härleds till mönster i vår kalender.  
Måndagseffekten är ett exempel på en veckodagseffekt och innebär att avkastningen på aktier 
är negativ och lägre på måndagar i relation till andra dagar i veckan. Den negativa 
måndagseffekten är den veckodagseffekt som dominerat litteraturen (Peterson & Philpot, 
2011) och vi har därför valt att frekvent omnämna den som exempel på veckodagseffekter i 
texten. 

Utöver på aktiemarknaden kan veckodagseffekten återfinnas hos flera andra tillgångar 
(Pettengill, 2003) bland annat på räntebärande värdepapper, stadsskuldsväxlar och 
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råvarupriser. Peterson och Philpot, (2011) menar dock att veckodagseffekten som rapporterats 
för andra tillgångar inte överensstämmer med veckodagseffekten för aktier. Svensk forskning 
inom veckodagseffekten är dock begränsad och vi har valt att belysa fenomenet i Sverige 
genom att klargöra hur andra tillgångar uppvisar en veckodagseffekt i enlighet med 
Pettengills (2003) redogörelse. 

Veckodagseffekten på aktiemarknaden har varit omnämnd i forskningen redan i slutet av 
1920-talet (Pettengill 2003), och har bekräftats existera fram till åtminstone år 1987 på S&P 
500 (Mehdian & Perry, 2001). Detta efter en omfattande undersökning på några av USA:s 
största index som gjordes mellan åren 1964-1998. Det finns också forskning som visar att 
tisdagar tenderar att vara den sämsta börsdagen i Asien och Australien (Dubois & Louvet, 
1996). Condoyanni, O’Hanlon och Ward (1987) och Aggarwal och Rivoli (1989) gjorde en 
undersökning gällande åren 1976-1988 på S&P 500 och flera stora asiatiska börser och 
rapporterade en negativ måndags- och tisdagseffekt i Asien. Jenefa och Selverani (2009) 
gjorde en undersökning i Indien som sträckte sig mellan åren 2002-2007 och fann en negativ 
tisdagseffekt som var signifikant starkare än den negativa måndagseffekten när de undersökte 
fem index på den indiska aktiemarknaden NSE.   

2.3.1 Måndagseffekten 
Specifikt för den traditionellt negativa måndagseffekten upptäckte Kamara (1997) en 
skiljelinje år 1982 då han undersökte olika index under åren 1962-1993. Kamara (1997) 
menar att S&P 500 inte visar tecken på att måndagen har en signifikant lägre avkastning. 
Kamara (1997) är inte ensam om att döma bort en negativ måndagseffekt, Brusa et al,. (2000, 
2003, 2005, 2011), Mehdian och Perry (2001), Gu (2004) och Cho et al. (2007) menar alla att 
en negativ måndagsavkastning för stora företag inte längre är signifikant. Den negativa 
måndagseffekten har förändrats och måndagen är nu istället signifikant mer positiv än andra 
dagar i veckan för stora företag. 

Brusa et al. (2003) undersökte det amerikanska Dow Jones Industrial Average indexet och 
flera andra internationella index under åren 1988-1995 och kom fram till att det unikt för USA 
fanns en positiv måndagseffekt. I övriga undersökta länder finns fortfarande en negativ 
måndagseffekt.  

De fann också att måndagars avkastning på icke-amerikanska marknader tenderar att vara:  

• negativa då föregående fredagars avkastning var negativ, det fanns dock inget 
signifikant samband mellan en positiv fredag och en positiv måndag på dessa index.  

För USA gällde motsatsen:  

• måndagsavkastningen var signifikant positiv när fredagsavkastningen var positiv, men 
det fanns inget signifikant samband mellan en negativ fredag och en negativ måndag 
(Brusa et al., 2003). 

2.3.2 Veckodagseffekten i Sverige 
Chang, Pinegar och Ravichandran (1993) undersökte tjugotre index i olika länder inklusive 
Sverige mellan åren 1986-1992 och kom fram till att det finns en negativ måndagseffekt i 
Sverige, som är mer påtagliga den första och andra veckan i månaden. Lenkkeri et al. (2006) 
undersökte den svenska bostadsmarknaden mellan åren 1990-2003 och även de fann 
veckodagseffekter. Avkastningen på bostadsmarknadsindex i Sverige var onormalt hög på 
onsdagar, exceptionellt låg på torsdagar och hög igen på fredagar. En trolig förklaring kan 
dock att det fanns ett antal extremt höga avkastningar på onsdagar.  
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2.3.3 Veckodagseffekten hos små och stora företag  
Precis som Brusa et al. (2000, 2003, 2005, 2011), Mehdian och Perry (2001), Gu (2004) och 
Cho et al. (2007) konstaterat ovan är den negativa måndagseffekten inte längre signifikant för 
stora företag. Däremot menar Brusa et al. (2011) att en måndagseffekt med negativ avkastning 
fortfarande kan påvisas hos aktier i små bolag. 

Kamara (1997) argumenterar för att skiftningen från en negativ måndagsavkastning till en 
positiv måndagsavkastning hos stora företag i USA beror på minskningar i 
transaktionskostnader, han hävdar också att institutioner tenderar att äga mer storbolagsaktier 
än småbolagsaktier. Peterson och Philpot (2011) menar att en potentiell anledning till att den 
negativa måndagseffekten inte kan påvisas längre är att investerare upptäckte att 
måndagseffekten var tillräckligt påtaglig för att handla efter. När tillräckligt många handlare 
följer mönstret leder det till slut till att mönstret försvinner. Detta kan vara en förklaring till att 
en negativ måndagseffekt inte längre kan påvisas hos stora företag, men fortfarande kan 
påvisas hos mindre företag. Erickson, Li och Wang (1997) undersökte mellan åren 1962-1993 
tre stora index i USA, däribland, S&P 500, och fann att den  negativa måndagseffekten varken 
är konstant eller jämt fördelad under månaden.  

2.3.4 Orsaken till veckodagseffekten 
Det finns många, om än omstridda, anledningar och förklaringar till varför måndagseffekten 
uppstår. Pattel och Wolfson (1982) undersökning visar att företag tenderar att släppa dåliga 
nyheter över helgen som kan påverka måndagens avkastning negativt. Schatzberg och Datta 
(1992) kom däremot fram till att det snarare är tvärtom, att det ökar måndagens avkastning. 
Damodran (1989) däremot poängterar att utdelningsinformation bara påverkar 
måndagseffekten till viss del. Dubois et al. (1996) resonerade om tisdagseffekten i Australien 
och Japan kan bero på att deras tidszoner är långt från USA. 

Abraham och Ikenberry (1994) som undersökte S&P 500 mellan åren 1963-1991 och 
Lakonishok och Maberly (1990) som undersökte New York stock exchange mellan åren 
1962-1986  menar att orsakerna till anomalierna på måndagar kan hänvisas till institutionella 
och privata handelsmönster. Abraham och Ikenerry (1994)  menar på att privatpersoner 
tenderar att sälja i början av veckan, på måndagar i synnerhet men också till viss del på 
tisdagen. Lakonishok och Maberly (1990) håller med och rapporterar om att måndagar är den 
dag i veckan med minst handel men att privatpersoner tenderar att sälja mer än dem köper på 
måndagar och att institutioner tenderar att handla minst på måndagar.  

Peterson och Philpot (2011) ser två möjliga förklaringar till att måndagseffekten inte längre 
kan påvisas. Första förklaringen är att de undersökningar som funnit en negativ 
måndagseffekt har någon form av metodfel, många andra rapporters resultat har kunnat 
motbevisa existensen av en negativ måndagseffekt och den bör därför ifrågasättas. Den andra 
förklaringen är att investerare uppmärksammat mönstret och har agerat utifrån detta vilket har 
lett till att det har försvagats eller försvunnit.  

2.4 Sammanfattning 

• Effektiva marknadshypotesen 
Förutsättningarna för en effektiv marknad är att det inte finns några transaktionskostnader för 
värdepapper, att all tillgänglig information är gratis för alla och att samtliga som handlar på 
marknaden är överens om den påverkan som den aktuella informationen har på den nutida 
värderingen av tillgången, och hur denna kommer att se ut på prissättningen i framtiden. Den 
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effektiva marknadshypotesen myntades av Fama (1970) och han beskriver tre olika styrkor av 
effektivitet. 
1) Den svagt effektiva marknadens priser återspeglas endast av historiska priser och 
avkastningar.   

2) Den halvstarkt effektiva marknadens prissättning grundar sig på all allmän information så 
som exempelvis företagens bokslut och årsredovisningar.  

3) Den starkt effektiva marknadens prissättning reflekterar all tillgänglig information, även 
den information som bara finns tillgänglig för vissa grupper (ibid.).  

• Korrelation mellan marknader 
Det finns delade åsikter kring om marknader korrelerar, om de korrelerar mer eller mindre 
under kriser och om korrelationerna är konstanta eller inte (Goetzmann et al., 2001; Bekaert et 
al., 2009). Vad som är intressant är att viss forskning pekar på att korrelationer är som starkast 
under finansiella kriser (Pericoli, 2003). Detta innebär att det diversifieringsskydd investerare 
försöker uppnå genom att sprida sitt kapital inte kommer att ge den önskade effekten då 
marknader till stor del rör sig gemensamt vid börsfall.  

En annan typ av marknadskorrelation har även påvisats då korrelationen mellan avkastningar 
är som starkast när index rör sig kraftigt, oavsett kursriktning. Men också att korrelationer 
mellan marknader varierar på olika dagar i veckan (Karolyi & Stultz, 1996). 

• Veckodagseffekten 
Veckodagseffekten har historiskt sett existerat framförallt på måndagar både i USA och i 
Sverige (Pettengill, 2003). Dock behöver veckodagseffekten inte innebära en måndag, i Asien 
har exempelvis tisdagen rapporterats som den sämre börsdagen i veckan (Aggarwal & Rivoli 
1989; Condoyanni, 1987; Dubois & Louvet 1996; Jenefa & Selverani, 2009). 

Under senare år har den negativa måndagseffekten i USA för stora företag gått från 
signifikant negativ, till ej signifikant, till signifikant positiv på måndagar. Små företag 
upplever dock fortfarande den negativa måndagseffekten i USA (Brusa et al., 2003). I de 
utförda undersökningarna i Sverige anses det fortfarande existera en negativ måndagseffekt 
enligt Chang et al. (1993) och torsdagar enligt Lenkkeri et al. (2006).  

Orsakerna bakom veckodagseffekten är många, vissa undersökningar ser samband mellan den 
föregående fredagen och måndagars avkastning. Att måndagar är beroende av den oftast 
negativa information företagen släpper innan helgen och relationen mellan individuell och 
institutionell handel av stora och små företags aktier (Abraham et al,. 1994; Kamara, 1997; 
Lakonishok et al., 1990). 
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2.5 Tidigare forskning 
Korrelationer mellan marknader 

Författare Undersökningsområde Statistisk Metod Slutsats 
Levy & Sarnat 
(1970). 

Hur diversifiering på 
icke korrelerade 
marknader kan 
eliminera eller minska 
risk, omfattar 28 länder 
mellan åren 1951-1967. 

Medelavkastningen 
på vanliga aktier och 
deras 
standardavvikelser. 

Korrelation mellan 
länder är fortsatt låg 
mot USA, med 
undantag från 
Kanada, 
internationell 
diversifiering 
rekommenderad. 

Karolyi & Stultz 
(1996). 

Fundamentala 
faktorerna som 
påverkar korrelationen 
på 
värdepappersavkastning 
mellan USA och Japan. 

Daglig avkastning på 
japanska och 
amerikanska aktier, 
GARCH modell för 
tidsserier. 

Makroekonomiska 
förändringar och 
förändringar i räntor 
på nationellt plan 
påverkar 
korrelationen mellan 
länderna lite, större 
chocker gör 
korrelationen 
starkare.  

Goetzmann, Li & 
Rouwenhoorst 
(2001). 

Korrelationsstrukturen 
av världens största 
aktiemarknader över 
150 år. 

Variationen i 
genomsnittliga 
korrelationen mellan 
länder över tid. 

Korrelationen 
varierar med tiden 
och är som högst vid 
hög internationell 
finansiell och 
ekonomisk 
integration, 
framförallt sent 
1800- och 1900-tal. 

Pericoli & Sbracia 
(2003). 

Internationell 
överföring av 
finansiella chocker. 

Flerlands asset 
pricing model, 
korrelationstester. 

Finansiella chocker 
tenderar att 
överföras länder 
emellan och öka 
korrelationen. 

Quinn & Voth 
(2008). 

Ökning i korrelation 
mellan länder det 
senaste århundradet, 16 
utvecklade länder som 
grund. 

Undersöka 
genomsnittlig 
korrelationen mot 
genomsnittlig 
öppenhet mellan 
landspar. 

Under de senaste 25 
åren har 
korrelationen mellan 
marknader ökat i takt 
med att det blir 
större öppenhet i 
ekonomierna. 

Bakaert, Hodrick & 
Zhang (2009). 

Internationella 
aktieportföljers 
samrörelser. 

Portföljjämförelse, 
tidsvarierande 
korrelationsmått. 

Finns inget bevis för 
en ökad korrelation 
mellan avkastningen 
i portföljer från olika 
länder. 
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Milunovich (2011). Korrelation mellan 
marknader föränderlig 
över tid, 8 asiatiska 
index mot den 
amerikanska 
marknaden. 

Konstant villkorligt 
korrelationstest. 

3 av 8 av de 
undersökta asiatiska 
indexen hade en 
konstant korrelation 
mot den 
amerikanska 
marknaden, de andra 
5 hade en varierande 
korrelation. 

    
Veckodagseffekten 

Författare Undersökningsområde Statistisk Metod Slutsats 
Dubois & Louvet 
(1995). 

Måndagseffekten på 
elva index i nio länder. 

Rullande 
medelvärde med 
hypotestestning 
mellan åren 1969-
1992. 

Avkastningar 
tenderar att vara 
lägre i början av 
veckan, dock är 
anomalin inte stabil i 
USA som i de 
europeiska länderna. 

Erickson, Li & 
Wang (1997). 

Måndagseffekten i 
relation till vilka veckor 
i månaden det är på 
NYSE-AMEX och 
NASDAQ. 

Medelavkastning per 
dag, t-test och 
regressionsanalys 
mellan åren 1962-
1993. 

Måndagseffekten 
sker främst i de sista 
två veckorna i 
månaden. 

Kamara (1997). Måndagseffekten på 
S&P500 och small-cap 
NYSE index. 

Regressionsanalys 
samt hypotestest 
mellan åren 1962-
1993. 

Måndagseffekten 
minskar på S&P 500 
men är oförändrad 
på small-cap NYSE 
index. 

Brusa, Liu & 
Schulman (2000). 

Veckodagseffekten och 
omvänd 
veckodagseffekt på 
S&P500, NYSE index, 
DIJA index, CRSP 
index. 

Medelavkastning per 
dag samt 
regressionsanalys 
mellan åren 1990-
1994. 

Veckodagseffekten 
existerar i små 
företag, ju större 
företagen blir ju 
mindre blir 
veckodagseffekten 
tills den vänder och 
blir positiv. 

Mehdian & Perry 
(2001). 

Omvänd måndagseffekt 
på DJCOMP, 
NASDAQ, NYSE, S&P 
500 och RUSSEL. 

Medelavkastning, 
regressionsanalys 
och chow breakpoint 
test mellan åren 
1964-1998. 

Måndagseffekten är 
ostabil. Efter 1987 
tenderar den att bli 
positiv för stora 
företag. 

  



Imorgon blir det börsfall! 
 

 14 

Brusa, Lui & 
Schulman (2003). 

Omvänd 
veckodagseffekt i USA 
jämfört med 
internationella 
marknader, DIJA, 
Merval (Argentina), 
Bovespa (Brasilien), 
IPSA (Chile), Financial 
Times Stock Exchange 
100 (England), CAC40 
(Frankrike), Nikkei 225 
(Japan), Hang Seng 
(Hong Kong) och All 
ordinaries shares 
(Australien). 

Medelavkastning per 
dag samt 
regressionsanalys 
mellan åren 1963-
1995. 

Omvänd 
veckodagseffekt är 
unik för USA. De 
andra marknaderna 
uppvisade antingen 
en traditionell 
veckodagseffekt 
eller ingen alls. 

Sullivan & Liano 
(2003). 

Måndagseffekten på 
NYSE index. 

Regressionsanalys 
samt hypotestest 
mellan åren 1966-
1999. 

Måndagseffekten har 
försvunnit ifrån stora 
företags aktier, men 
finns fortfarande hos 
små företag. 

Gu (2004). Omvänd måndagseffekt 
på DIJA, S&P 500, 
Russell 1000, Russell 
2000, Russell 3000. 

”Power ratio 
method” korrelation 
mellan fredagar och 
måndagar och en 
regressionsanalys 
mellan åren 1953-
2001. 

Veckodagseffekten 
har avtagit sedan 
1980-talet vilket kan 
tyda på en 
effektivmarknad. 

Brusa, Liu & 
Schulman (2005). 

Måndagseffekten samt 
omvänd måndagseffekt 
i relation till 
aktietransaktioner och 
udda aktietransaktioner 
på CRSP, NASDAQ, 
S&P 500 och DIJA 
index. 

Medelavkastning per 
dag samt 
regressionsanalys 
mellan åren1963-
1998. 

Måndagseffekten är 
negativ innan 1988 
men tenderar att bli 
positiv efter det. Den 
positiva 
måndagseffekten är 
relaterad till stora 
företag. 

Lenkkeri, 
Marquering & 
Strunkmann-Meister 
(2006). 

Fredagseffekten på 
europeiska 
fastighetsindex. 

Robusthetstest, 
regressionsanalys 
mellan åren 1990-
2003. 

Ingen 
måndagseffekt, dock 
en omvänd 
fredagseffekt på åtta 
av tio index. 

Cho, Linton & 
Whang (2007). 

Måndagseffekten på 
DIJA, S&P 500, 
NASDAQ, Russell 
2000, FTSE 100, 
Nikkei 225, VWD, 
VWX, EWD, EWX. 

Stokastisk 
dominansmetod och 
regressionsanalys 
mellan åren 1970-
2004. 

Måndagseffekten 
existerar utanför 
USA men har vänt 
till omvänd 
måndagseffekt i 
USA. 
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Selverani & Jenefa 
(2009) 

Säsongs- och 
veckodagseffekter på 
NSE. 

Medelavkastning per 
månad och dag, 
hypotestestning  och 
Krusskal-Wallis test, 
mellan åren 2002-
2007. 

Det finns en 
januarieffekt samt 
tisdagseffekt. 

Brusa, Hernandez & 
Liu (2011). 

Undersöka om omvänd 
veckodagseffekt som 
uppmärksammats på 
indexnivå även kan 
uppmärksammans på 
individuell aktienivå. 

Regressionsanalys 
mellan åren 1988-
2005. 

Omvänd 
veckodagseffekt är 
spridd över många 
företag och inte bara 
koncentrerat till få. 
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3. Teoretisk Metod 

I den teoretiska metoden redovisar vi för våra metodiska val med hänsyn till vetenskapsteorin, 
vår teoretiska referensram och teoriinsamling. Vidare resonerar vi kring hur detta påverkar 
vår reliabilitet och validitet. Metod som berör empiri och empiriinsamling går vi igenom i 
nästa kapitel 4 Empirisk Metod. 

3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
Inför vår undersökning har vi till viss del inspirerats av Svensson (2009), då han menar att det 
i vissa fall kan vara lämpligt att använda sig av en undersökningsmetod som går motsols. 
Traditionellt sett utgår en undersökning från en idé, bestående av bland annat mål och 
frågeställningar, dessa stöds med hjälp av litteratur och empiri för att sedan tillämpas och 
slutligen leda fram till en slutsats. Alternativet som Svensson (2009) presenterar är istället att 
utgå från mål och frågeställningar, fundera över vilka slutsatser dessa kan leda till, vidare till 
vilken tillämpning de kan ha och i slutet hitta empiriskt stöd för sin tillämpning och slutsats. 

Grennes (2005) betonar vikten av att planera sin undersökning och tar upp vissa element som 
likt Svensson (2009) betonar vikten att i förväg planera för resultatet:  

”Det kan också vara klokt att tänka igenom vilka grundläggande antaganden (om den 
verklighet man skall undersöka, och hur kunskapen om denna verklighet kan inhämtas) som 
undersökningen vilar på, inte minst eftersom det kan ge viktiga ledtrådar till vad det är för typ 
av kunskap (förståelse/förklaring) som kommer att bli relevant” (Grennes, 2005, s.119). 

Svensson (2009) belyser en klar fördel med att använda sig av denna ”motsols” metod vid 
forskning, nämligen att det blir enkelt att hitta svagheter och avbryta en forskning i ett tidigt 
skede om de teoretiska slutsatserna eller tillämpningarna inte anses tillräckligt bra.  

Vi har tillämpat denna metod då vi  innan  vår empiriska undersökning inleddes med hjälp av 
andra uppsatser och artiklar inom området funderade över vilka resultat vi eventuellt kunde 
komma fram till och resultatets nytta. Detta har givetvis färgat av sig på vår förförståelse, 
något vi dock ser som en fördel. Det vi förväntar oss kan anses rimligt utifrån tidigare 
forskning.  

3.1.1 Kvantitativ undersökning 
”Kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där 
forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i 
statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i 
testbara hypoteser”(Nationalencyklopedin, 2012) 

Av Nationalencyklopedins förklaring att döma kändes det självklart för oss att välja en 
kvantitativ metod. Vår problemställning syftar till att undersöka förändringen i indexvärden i 
USA och i Sverige och se om dessa korrelerar. Detta kan även kopplas till Jacobsens (2010) 
beskrivning om ”(…) en metod som undersöker relativt få nyanser men sträcker sig över 
många enheter” (s. 57) då en kvantitativ ansats ofta väljs. 

Jacobsen (2010) beskriver två olika ansatser att utgå från vid utförande av en vetenskaplig 
undersökning, den deduktiva och den induktiva ansatsen. Jacobsen (2010) generaliserar att 
den kvantitativa undersökningsmetoden oftast kräver en deduktiv ansats, medan den 
kvalitativa undersökningsmetoden ofta är förknippad med en induktiv ansats. I och med att vi 
utför en kvantitativ undersökning utgår vi från en deduktiv ansats. 
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3.1.2 Deduktion 
En deduktiv ansats innebär att forskaren i förväg konstruerar en frågeställning eller hypotes, 
och utifrån det söker data som uppfyller givna kriterier. Med andra ord, denna ansats bevisar 
eller motbevisar förutbestämda uppfattningar (Jacobsen, 2010).  

Den deduktiva ansatsen har som nackdel att den är begränsad i den mån att den tenderar att 
visa det forskaren letar efter. Jacobsen (2010) menar att denna svaghet till viss del härstammar 
i att undersökningens urvalsgrupp måste tolka och ta ställning till den av forskaren 
konstruerade frågeställningen. Denna svaghet är inte applicerbar på vår undersökning då den 
utgår från aktieindex, bestående av konstanta värden. 

En konsekvens av valet av en deduktiv ansats är att vi blir begränsade i det att vi bara kan 
hitta svar på vår frågeställning eller hypotes, vilket gör att viss relevant information eller data 
som inte täcks av vår frågeställning kan komma att falla bort. Den positiva effekten av detta 
ger däremot en naturlig begränsning i vårt undersökningsområde och data som vi i förväg 
sorterat som irrelevant kommer inte att påverka vårt resultat (Jacobsen, 2010). 

3.1.3 Induktion 
Motsatsen till deduktiv är induktiv. Den induktiva ansatsen syftar till att undersöka något med 
ett fullt öppet förhållande till det forskaren studerar. Denna ansats leder många gånger till 
resultat forskaren själv inte haft i åtanke då denne skrivit sin frågeställning eller hypotes 
(Jacobsen, 2010).  

Vi har medvetet valt att inte använda oss av en induktiv ansats då vi bedömer den olämplig 
för vår typ av undersökning. Den induktiva ansatsmetoden kräver tänkande respondenter i 
urvalsgruppen som kan ge oss svar utöver våra givna svarsalternativ, men då vi utgår från 
siffror i vår undersökning kan de inte ge oss fler svar än de vi söker när vi studerar 
förändringen i indexvärdena. En induktiv ansats hade vart bättre lämpad i vår undersökning 
om den utfördes med hjälp av intervjuer. En nackdel med den induktiva metoden är att alla 
forskare mer eller mindre styrs av egna värderingar och förförståelse som kommer påverka 
det ”öppna” sinnet (ibid.). 

3.1.4 Abduktion 
Den abduktiva ansatsen innehåller element från både den induktiva och deduktiva ansatsen 
och är väl lämpad vid fallstudier. Abduktiv ansats används då för att tolka ett enskilt fall 
utifrån hypotetiska mönster, likt den deduktiva ansatsen, och bestyrker sedan tolkningen 
genom nya iakttagelser (Alvesson & Sjöberg, 2008). Av denna anledning valde vi bort även 
den abduktiva ansatsen, våra siffror kommer inte att förändras av att vi undersöker dem flera 
gånger. 

3.2 Teoretisk Reliabilitet och Validitet 
Nationalencyklopedin (2012) förklarar reliabilitet med definitionen tillförlitlighet. Då vi sökt i 
databaser, som ABI inform global, Emerald och Google Scholar, efter vetenskapliga artiklar 
och working papers argumenterar vi för att våra källor och därmed vår uppsats har högre 
tillförlitlighet än en uppsats som baseras på populärvetenskapliga artiklar från exempelvis 
Dagens Nyheter.  

”Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning 
hänger ihop eller inte” (Bryman, 2002, s. 43). Kopplar vi detta till den teori vi har valt att 
använda ställer vi oss frågan; hänger slutsatserna vi drar ihop med vår teoretiska referensram? 
Då vår frågeställning undersöker om två marknader korrelerar och huruvida en eventuell 
fördröjd veckodagseffekt kan utnyttjas för att generera överavkastning genom den effektiva 
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marknadshypotesens synvinkel, har vi sökt vetenskapliga artiklar inom dessa områden och 
med hjälp av den teorin analyserat våra data. Vi argumenterar därmed för att vår teoretiska 
referensram är högst relevant för vår frågeställning. 

3.3 Metodkritik 
Vi använde Chen et al. (2005) och Chang et al. (2008) som enda källor för undersökning av 
effektiviteten på båda index, S&P 500 och OMXS 30. Det kan finnas en viss risk med att 
använda samma forskare, Metghalchi deltog i båda undersökningarna, för att belysa två 
liknande områden, bland annat om metodfel finns i ena forskningen finns risk att samma 
metodfel begås även i den andra. Vi har dock valt att använda Chen et al. (2005) och Chang et 
al. (2008) på både det svenska och amerikanska indexet, vilket vi försvarar med att det var 
den mest relevanta forskningen till vårt ämne. De var båda relevanta ur en tidsaspekt, och de 
berörde de indexen vi vill undersöka. För säkerhets skull har vi använt Akbas et al. (2012) och 
Griffin et al. (2006), som forskat inom andra områden inom marknadseffektivitet men i sina 
slutsatser kunnat bekräfta några av de slutsatser som Chen et al. (2005) och Chang et al. 
(2008) kommit fram till.  

I teoriavsnittet om effektiva marknadshypotesen använder vi oss av en gammal källa, 
nämligen Fama (1970). Detta är ett medvetet val då vi vill belysa grundteorin som ligger 
bakom hypotesen, och den nämnda artikeln är den första som grundligt beskriver teorin och 
vad hypotesen betyder. Det har också förekommit annan äldre forskning, bland annat Levy 
och Sarnat (1970), Condoyanni et al. (1987), Agerwall och Rivoli (1989) med flera. Vi är 
medvetna om att delar av deras forskningsresultat inte längre har någon relevans, anledningen 
till att vi har använt dem är för att namnen har dykt upp i annan mer aktuell forskning och vi 
har ansett att deras forskning berikar vår uppsats. Denna äldre forskning har många gånger 
använts för att visa på en historisk utveckling, bland annat genom att belysa 
veckodagseffektens och marknadskorrelationers tidigare betydelse. Vi har i största möjliga 
mån förstärkt med, eller satt äldre forskning i relation till nyare forskning för att förstärka dess 
reliabilitet.  
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4. Empirisk Metod 

I vår empiriska metod redogör vi för hur vi har utfört insamlingen av empirisk data, 
förtydligar våra val av urvalsgrupper, statistiska metoder samt hur detta påverkar uppsatsens 
reliabilitet och validitet.  

4.1 Urval 
Vi har valt att enbart inkludera de svenska och amerikanska storföretagsindexen OMXS 30 
och S&P 500 under de senaste tio åren i vår undersökning. Körner och Wahlgren (2006) tar 
upp att det i vissa fall kan vara direkt oförnuftigt att göra slumpmässiga urval och kallar 
istället den vi använder för medvetet selektivt urval. Det hade varit direkt oförnuftigt av oss 
att slumpmässigt välja år för att undersöka en utveckling över tiden. Vi behandlar en tidsserie 
över de senaste tio åren för att enligt vår bedömning undersöka en period med hög relevans 
för nutiden. 

Vidare valde vi att dra gränsen vid årsskiften, studien börjar i början av januari år 2002 och 
slutar i slutet av december år 2011. Vi valde att avsluta undersökningen vid årsskiftet istället 
för att fortsätta den fram till analysdagens datum för att vara konsekventa och inte riskera att 
få med eventuella säsongseffekter som kan störa vårt slutresultat.  

I och med att vi levt och bott i Sverige i hela våra liv kändes det naturligt att välja ett index i 
Sverige. Vi valde ett index i USA, främst för att vi båda upplever att USA påverkar Sverige i 
många olika hänseenden, varför vi frågar vi oss om detta gäller även för börser. Tidigare 
forskning har visat att USA är den marknad i världen som påverkar andra marknader mest 
(Eun & Shim, 1989). USA är dessutom fortfarande den aktiemarknaden i världen som med 
goda marginaler innehar världens högst värderade aktiebörsindex, med ett totalt värde på över 
sjutton biljoner dollar (United States Census Bureau, 2012). Men Eun och Shims (1989) 
undersökning är utförd för drygt tjugo år sedan och vi tycker därför det är både intressant och 
relevant att se om påverkan från USA:s marknader på resten av världen fortfarande gäller för 
de index vi har valt ut under den perioden vi valt att undersöka. Dessa argument gör att vi 
anser att USA blir ett intressant land att jämföra med Sverige. 

I Sverige valde vi storföretagsindexet OMXS 30 som omfattar de trettio mest omsatta 
börsbolagen i Sverige, alla dessa företag verkar och har stor relevans såväl nationellt som 
internationellt. Vi argumenterar därför att OMXS 30 bör påverkas starkare av det ekonomiska 
klimatet utanför landets gränser än vad ett brett index eller index för mindre företag hade 
gjort, varför korrelationen bör vara starkare mot andra länder.  

Vidare är ett syfte med vår uppsats en förhoppning av att överavkastning ska kunna uppnås 
genom korta snabba affärer. Ju högre omsättning aktier i ett index har desto större och 
snabbare affärer kan göras. Hade vi istället undersökt aktier på ett mindre eller bredare index 
finns risk för att det blir svårare att genomföra önskade affärer. Med detta i åtanke 
argumenterar vi för att OMXS 30 med sin höga omsättning fyller en bättre funktion kopplat 
till vårt syfte. 

Vi har valt OMXS 30 eftersom vi misstänker att det kan finnas en relevant korrelation mellan 
den och S&P 500 som vi vill undersöka, i synnerhet med tanke på att aktier på OMXS 30 kan 
handlas även i USA, däribland Ericsson. OMXS 30 står även för en betydande del av det 
totala svenska börsvärdet och dess mönster upplever vi vara en någorlunda bra representation 
av den svenska börsen som helhet. 
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I USA valde vi storföretagsindexet S&P 500. S&P 500 består av femhundra av USA:s största 
börsnoterade företag, valda för att vara representativa för den amerikanska marknaden som 
helhet. Det var ett medvetet val att ställa ett svenskt storföretagsindex mot ett amerikanskt, 
och inte mot det breda amerikanska indexet för att de två skulle vara någorlunda korrekt 
jämförbara. Om vi utgår från det index i Sverige med de största företagen bör vi göra detta 
även i USA. 

Som nämnt ovan finns skillnader mellan OMXS 30 och S&P 500. Det svenska OMXS 30 tar 
bara upp de trettio mest omsatta noterade bolagen medan det amerikanska S&P 500 tar upp de 
femhundra största noterade bolagen. Vi argumenterar dock ändå för att jämförelsen mellan de 
två är relevant. Då antalet stora börsnoterade företag i USA är mångfalt större än i Sverige, 
kan de ha femhundra stora inhemska börsnoterade bolag i ett index och därmed få med en 
större bredd av industrier och därmed en bättre representation av marknaden som helhet. I 
Sverige finns inte tillräckligt många stora börsnoterade företag för att få med denna bredd, 
varför vi får nöja oss med OMXS 30 som åtminstone får en viss bredd samtidigt som vi får 
med ett urplock av Sveriges största företag.  

Vi valde S&P 500 som det amerikanska indexet före dels Dow Jones Industrial Average 
index, som likt OMXS 30 har med trettio av de största företagen på den amerikanska börsen. 
Trots att antalet företag stämde överens med OMXS 30 tyckte vi att S&P 500 gav en bättre 
bild av den amerikanska marknaden. Dels för att samtliga företag på Dow Jones Industrial 
Average är på en helt annan storleksnivå än företagen på OMXS 30 (på Dow Jones Industrial 
Average hittar vi bland annat företag som Microsoft, McDonalds och Coca-Cola), på S&P 
500 finns också andra storföretag på en något lägre nivå än tidigare nämnda giganter. Vidare 
sett till landets storlek i jämförelse med Sverige argumenterar vi för att ett proportionerligt 
större index bör användas vid jämförelse.  

Anledningen till att vi valde bort det breda amerikanska indexet var framförallt för att vi redan 
valt det svenska OMXS 30 med några av Sveriges största börsnoterade bolag och som vi 
tidigare argumenterat för borde det ha en högre påverkan av internationella förhållanden. Av 
denna anledning ville vi vara konsekventa och fortsätta använda oss av stora företag även i 
USA. 

4.2 Databearbetning 

När vi jämför avkastningen mellan olika dagar på börsen har vi valt att lägga fokus på den 
relativa, eller procentuella förändringen, snarare än indexets absoluta, det vill säga den 
numerära förändringen. Detta har vi medvetet valt för att förbättra reliabiliteten, då en absolut 
förändring kan vara hög eller låg beroende på om indexet är högt eller lågt värderat, den 
relativa förändringen är bara relativ till indexets dåvarande läge. De absoluta talen kommer att 
användas för att beräkna de relativa talen och för att visa på förändring över tid i diagram. 
För att beräkna de två indexens relativa värdeförändring använder vi oss av samma formel 
som Sullivan och Liano (2003) använde sig av när de undersökte måndagseffekten. 

𝑅𝐸𝑇𝑡 = �
𝐼𝑁𝐷𝑋𝑡 − 𝐼𝑁𝐷𝑋𝑡−1

𝐼𝑁𝐷𝑋𝑡−1
� × 100 

Denna formel visar att dagens avkastning (RETt) är resultatet av indexets stängningsvärde 
idag (INDXt), subtraherat med indexets värde igår (INDXt-1) dividerat med indexets värde 
igår (/INDXt-1). Detta ger indexets förändring i decimalform, vi multiplicerar sedan med 
hundra för att ge avkastningen i procentuella tal. 
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4.2.1 Hypotesprövning med Z- test 
Körner (2006) beskriver statistisk hypotesprövning med att trovärdigheten i hypotesen, alltså 
det antagande som görs, angående populationen prövas statistiskt. För att göra detta 
formuleras en nollhypotes (H₀) och en mothypotes (H₁) som sedan genom ett statistiskt test 
leder till att nollhypotesen förkastas eller accepteras.  
 
En nollhypotes innebär att antagandet görs att det inte

 

 finns någon skillnad eller samband 
mellan populationerna.  

H₀ : µ₁ = µ₂  Detta är en nollhypotes som säger att det inte finns någon skillnad, det vill säga  
 att µ₁ är likadan som µ₂. 
 
Denna motsvaras av en mothypotes som antingen kan vara ensidig eller dubbelsidig och som 
menar på att det finns en skillnad.  
 
H₁  : µ₁ > µ₂  Detta är en ensidig mothypotes som säger att µ₁ är större än µ₂. 
H₁  : µ₁ < µ₂  Detta är en ensidig mothypotes som säger att µ₁ är mindre än µ₂. 
H₁  : µ₁ ≠ µ₂  Detta är en dubbelsidig mothypotes som säger att det finns en 

skillnad åt båda håll (Grennes, 2005). 
 
Som statistiskt test för att pröva vår hypotes om huruvida populationerna OMXS 30 och S&P 
500 är signifikant skilda från varandra, samt om medelvärdena på varje dag är signifikant 
skild från medelavkastningen för hela veckan har vi valt att använda oss av ett z- test. 
 

𝑍 = 𝑋1−𝑋2

�𝑠1
2

𝑛1
+𝑠2

2

𝑛2

 

 
Z- testfunktion är användbar när stickproven är tillräckligt stora och oberoende, med tillräkligt 
stora menas mer än 30 stycken observationer, (vi har 1925 stycken observationer).  
 
För att förkasta en nollhypotes vid en 5 % signifikansnivå till förmån för en dubbelsidig 
mothypotes måste värdet på testfunktionen vara mindre än -1,96 eller större än +1,96 (Körner, 
2006). 
 
För att mäta om OMXS 30 och S&P 500 korrelerar beräknar vi korrelationskoefficienten. 
”Korrelationskoefficienten mäter om det finns ett linjärt samband mellan två variabler” ( 
Körner & Wahlgren, 2009, s. 165). Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 och 
+1 och ju närmare 1 korrelationskoefficienten är ju starkare är det linjära sambandet. I ett 
spridningsdiagram skulle då punkterna falla i en perfekt rät linje. Om 
korrelationskoefficienten är positiv lutar linjen uppåt, är däremot korrelationskoefficienten 
negativ lutar linjen neråt (Andersson, Jorner & Ågren, 2007). 

4.2.2 Regressionsanalys 
I och med att vi skall undersöka om det finns en veckodagseffekt på OMXS 30 och S&P 500 
lämpar sig en multipel regressionsanalys med dummyvariabler bäst. Dels för att vi har fler 
förklarande variabler än vad en enkel regressionsanalys innefattar, dels för att med hjälp av 
dummyvariabler kan vi analysera grupper där kodningen 0 exempelvis innebär att dagen inte 
är en måndag och kodningen 1 innebär att dagen är en måndag.  

Z = Testfunktion 
X = Medelvärde 
s = Standardavvikelse 
n = Antal observationer 
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Enligt Andersson et al. (2007) är en av de mest användbara metoder vid utrönanden av 
samband mellan två eller flera variabler en regressionsanalys. Det talas då om styrkan i 
sambanden mellan dessa variabler och om de är positiva eller negativa.  Ett positivt samband 
innebär exempelvis om variabel 1 ökar så ökar även variabel 2. Ett negativt samband innebär 
tvärtom, ökar variabel 1 så minskar variabel 2 (Körner, 2009). Detta samband kan antingen 
vara linjärt eller ickelinjärt och beskrivs med en regressionsmodell (ibid.). 

Vår regressionslinje som baseras på Brusa et al. (2000) modell och ser ut som följande: 

Rt = α0 + β1 × Dtis + β2 × Dons + β3 × Dtors + β4 × Dfre + ε 

 
𝑅𝑡  = Avkastning på dag t. 
𝛼0  = Interceptet, det vill säga hur stor avkastningen på dag t är då ingen av  

variablerna har en påverkan. 
𝛽1 − 𝛽4 = Koefficienter som visar hur mycket variabeln påverkar avkastningen på dag t 
𝐷𝑡𝑖𝑠 − 𝐷𝑓𝑟𝑒  = Dummy variabler för tisdag, onsdag, torsdag och fredag. 
𝜀  = Residualen som mäter avvikelsen från regressionslinjen. 
 
Vid utförande av en regressionsanalys får vi bland annat fram p-värden, R² och R²adj och t-
kvoter som vi kommer förklara mer ingående nedan. 

4.2.3 P-värde 
Med p-värdet menas ”(…) sannolikheten att få minst en så stor skillnad som den vi fått mellan 
stickprovets värde och värdet enligt nollhypotesen, allt under förutsättning att nollhypotesen 
är korrekt” (Körner, 2006, s. 208). Har vi fått ett litet p-värde skall nollhypotesen förkastas, 
vilket innebär att ju mindre p-värdet är ju större stöd för mothypotesen. När p-värdet bedöms 
kan värdena bedömas olika beroende på vilken signifikansnivå som används. Idag används 
nästan alltid en signifikansnivå på 5 % vilket medför att de kritiska värdena för en dubbelsidig 
mothypotes är ± 1,96. I olika statistiska program kategoriseras resultaten med stjärnor och ju 
fler stjärnor ju starkare stöd för mothypotesen (Körner, 2006).   
 
Tabell 1. Förklaring av p-värden. 
P-värden Signifikans styrka 
p-värde < 0,1 % Starkt stöd för mothypotesen. *** signifikans. 
0,1 % < p-värde < 1 % Starkt stöd för mothypotesen, ** signifikans. 
1 %  < p-värde  < 5 % * signifikans. 
5 % < p-värde Ingen statistisk signifikans. 
             (Körner, 2006) 

4.2.4 R-Square 
”R² mäter hur stor del av den totala variationen för den beroende variabeln som förklaras av 
det linjära sambandet mellan variablerna” (Körner, 2006, s. 364). Ett annat ord för R² är 
determinationskoefficienten och utrycks genom att säga att förklaringsgraden är exempelvis 
72,3 %. Med andra ord att 72,3 % av variansen förklaras av regressionssambandet. När fler 
förklarande variabler används tenderar R² värdet att bli större. Därför används det korrigerade 
R² värdet (R²adj) vid jämförelser av regressionsanpassningar. Andersson et al. (2007) menar 
samtidigt att det är svårt att avgöra vilken av R² och korrigerade R² som mäter anpassningen 
bäst. 
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4.2.5 T-kvot 
T-kvot, även kallad Storheten T, är ett mått på hur stor avvikelsen på koefficienterna är med 
hänsyn till slumpvariationen. De värden som fås fram i t-kvoten skall sedan jämföras med de 
kritiska värden i tabellen för t-fördelningen där frihetsgrader väljs utefter antal observationer. 
Detta innebär att ju större t-kvot, ju säkrare är vi på att det vi observerat inte beror på slumpen 
(Andersson et al., 2007). Med andra ord, stora t-värden är bra. I och med att vi har många 
observationer använder vi frihetsgraden ∞ (i all oändlighet) vilket på en 5 % signifikansnivå 
är ± 1,96. 

4.3 Bortfall 
Under vårt tioåriga tidsintervall faller flera veckodagar bort från urvalet, med hänsyn till att 
börsen är stängd på bland annat helgdagar utöver lördagar och söndagar. På grund av detta har 
vi beslutat, att likt tidigare forskare (Brusa et al., 2000; Gu, 2004) plocka bort hela veckor där 
en eller flera veckodagar saknas, för att kunna ge en mer rättvis bild av veckodagseffekter och 
veckodagarnas påverkan på varandra. För att förtydliga vill vi att veckodagen tisdag alltid ska 
räknas som den dag som inträffar efter utvecklingen på måndagen, och innan den på 
onsdagen. 

4.4 Empirisk Reliabilitet och Validitet 
De numeriska värdena av aktieindexen för OMXS 30 och S&P 500 är hämtade direkt från 
respektive index officiella hemsidor. Vi bedömer därför att källorna för dessa data, samt datan 
i sig själv, har hög reliabilitet. Vår regressionsmodell är baserad från Brusa et al. (2000) vilket 
vi argumenterar för ökar vår metods tillförlitlighet då den utförts tidigare på forskarnivå.  

Det finns frågor att ställa sig gällande sina källor för att kontrollera dessa. Frågorna är 
följande; för att kontrollera den interna validiteten måste vi se om vi har hittat den data vi 
sökt. För att kontrollera den externa validiteten måste vi fråga oss huruvida våra data har 
relevans i andra sammanhang, om den går att generalisera (Jacobsen, 2010).  

Vad gäller våra empiriska data sökte vi efter historiska indexvärden på OMXS 30 samt det 
amerikanska S&P 500 mellan åren 2002-2011. I och med att vi har funnit den dagliga 
förändringen i indexvärdena för de gällande åren och de aktuella börserna vi sökt 
argumenterar vi för att den har hög intern validitet.  

Vidare har vi kritiskt granskat vår externa validitet för att se hur generaliserbar våra data är 
(Jacobsen, 2010). Vi har valt att undersöka de tio tidigare nämnda åren, 2002-2011, och 
därmed fått med både högkonjunktur och lågkonjunktur. Tio år är en relativt lång period och 
bör därför till viss del kunna generaliseras över andra tidsperioder också. Det går dock att 
argumentera att en hög- eller lågkonjunktur inte är en annan lik och att man bör ha med fler 
konjunkturcykler för att öka den externa validiteten.  

Vi har dock valt att begränsa oss till tio år då vi, förutom att undersöka utvecklingen på de 
olika veckodagarna, också vill lägga fokus på korrelationen mellan marknader och att 
förlänga tidsspannet över en längre period kommer att vara krävande både vad gäller tid och 
resurser. Det går också att argumentera för att det minskar relevansen av resultatet idag om vi 
går allt för långt bak i tiden. Både veckodagseffekten och korrelationen mellan marknader ser 
kanske annorlunda ut idag jämfört med för exempelvis tjugo år sedan. Vidare finns det 
mycket tidigare forskning av de undersökta fenomenen för tidsperioder innan vår egen, varför 
det kan ses som onödigt att undersöka det vidare. Vi bedömer därför att vi har en relativt hög 
extern validitet. 
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4.5 Metodkritik 
Till vårt urval har vi förvisso fått fram hela urvalet för den tid och de börser vi vill belysa men 
då många dagar fallit bort med anledning av helgdagar utöver lördag och söndag har flertalet 
veckor plockats bort från urvalet i enlighet med Brusa et al. (2000) och Gu (2004). Vi riktar 
därför kritik mot konsekvenserna av denna sållning. Samtidigt utförde vi en multipel 
regressionsanalys med dummyvariabler som kontroll av populationerna utan att ta bort hela 
veckor som innefattade helgdagar och resultatet blev inte signifikant skilt från noll.  
  



Imorgon blir det börsfall! 
 

 25 

5. Resultat 

Först presenterar vi data som berör underfrågan om korrelationer mellan marknader såsom 
korrelationskoefficienten och om populationerna är signifikant skilda från varandra, sedan 
går vi igenom de data som berör underfrågan om veckodagseffekter såsom medelvärden, 
antal negativa och positiva dagar och en multipel regressionsanalys med dummyvariabler. 

5.1 Korrelation mellan marknader 
För att svara på en av våra underfrågor om marknaderna korrelerar utförde vi en 
hypotesprövning med ett Z-test över de båda populationerna och sedan beräknade vi 
korrelationskoefficienten mellan dagarna på S&P 500 och OMXS 30.  

5.1.1 Hypotesprövning med Z-test 
För att undersöka om de två populationerna är statistiskt skilda från varandra utförde vi en 
hypotesprövning med ett Z- test, där S&P 500 är den ena populationen och OMXS 30 är den 
andra. Vår nollhypotes är att skillnaden mellan populationerna är lika med 0. 

Tabell 2. Z-test mellan OMXS 30 och S&P 500. 
Z- test två sampel för medelvärden S&P 500 och OMXS 30 

Observerat Z värde 0,0101 
Kritiskt Z värde tvåsidigt 1,9600 
Observationer 1925 
H₀: µ₁ = µ₂ 0,0000 
 
Z-värdet skall vara över den kritiska gränsen om de två indexen är signifikant skilda från 
varandra. Det Z- värdet, 0,01, som vi har fått fram mellan S&P 500 och OMXS 30 är dock 
inte högre än 1,96 vilket innebär att de båda indexen inte är signifikant skilda från varandra.  

5.1.2 Korrelationsanalys 
För att se om marknaderna korrelerar och hur korrelationen mellan dagarna på de olika 
börserna ser ut beräknade vi korrelationskoefficienten.  

Tabell 3. Korrelationskoefficienten mellan OMXS 30 och S&P 500. 

S&
P 

50
0 

OMXS 30 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Totalt 
Måndag 0,701061 0,067229 -0,05707 -0,18801 -0,05386  
Tisdag -0,17965 0,520231 0,291346 0,076389 0,084992  
Onsdag -0,00235 -0,08761 0,486113 0,215667 -0,09891  
Torsdag -0,04233 0,027027 0,094408 0,538835 0,326435  
Fredag 0,215067 0,134684 -0,03312 0,029979 0,428456  
Totalt      0,548631 

 

Vi ser i vår korrelationstabell hur de två aktieindexen korrelerar under vårt givna tidsintervall, 
2002-2011. Resultatet av våra korrelationsberäkningar visar tydligt att korrelationen är som 
starkast då den mäts under samma dag.  

Våra korrelationsberäkningar visar att måndagar är den dagen i veckan som har starkast 
korrelation mellan de två aktieindexen. På måndagen är korrelationskoefficienten lite drygt 
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0,7, vilket betyder att ett starkt samband finns mellan rörelserna i OMXS 30 och S&P 500 på 
måndagar.  

Även under tisdagen, som är veckans korrelationsmässiga median, visar på en skaplig, om än 
minskande, korrelation mellan OMXS 30 och S&P 500 med en korrelationskoefficient på 
0,52, vilket också är nära veckans genomsnittliga korrelationskoefficient på nästan 0,55. 

På onsdagen syns en ytterligare minskande korrelation med veckans näst svagaste 
korrelationskoefficient på nära 0,49 mellan samma dagar, vilket är en bit under veckans 
genomsnittliga korrelation. 

Vidare på torsdagen har korrelationskoefficienten ökat något från tisdagen och onsdagen och 
ligger med ett värde på nära 0,54, strax under veckans genomsnittliga värde. 

Inför börsveckans slutliga dag har korrelationen minskat ytterligare och fredagens 
korrelationskoefficient är den lägst uppmätta under hela veckan mellan samma dagar med ett 
värde på knappt 0,43. 

5.1.3 Fördröjd effekt mellan S&P 500 och OMXS 30 
Det vi kallar en fördröjd effekt är då S&P 500 har en korrelation med nästkommande dag på 
OMXS 30. Här visar vi hur korrelationen ser ut mellan exempelvis måndag på S&P 500 och 
tisdagen på OMXS 30. 

Måndagen på S&P 500 ger förvisso en positiv, men endast svag korrelationsmässig effekt på 
tisdagen i Sverige. Av de fördröjda effekterna S&P 500 har på OMXS 30 är måndag den dag 
med svagast korrelation, med en korrelationskoefficient  på knappt 0,07. Måndagen på S&P 
500 samrör med andra ord väldigt lite med tisdagen på OMXS 30. 

Tisdagen på S&P 500 har, i motsats till måndagen, en betydligt starkare samrörelse med 
OMXS 30s onsdag. Korrelationskoefficienten är mellan tisdag på S&P 500 och OMXS 30 lite 
drygt 0,29.  

Även onsdagen på S&P 500 har en någorlunda samrörelse med torsdagen på OMXS 30 och 
mäter upp till ett korrelationskoefficient värde på nära 0,22. 

Torsdagen är den dagen under veckan då S&P 500 har som starkast korrelation med OMXS 
30s fredag. Korrelationskoefficienten mellan dagarna är nära 0,33. Trots att det är den starkast 
uppmätta korrelationen med fördröjd effekt som ett av indexen har på det andra är 
korrelationen fortfarande betydligt svagare än den korrelation som uppmättes när vi 
undersökte korrelationen på samma dag, både totalt på nära 0,55, och den svagaste 
korrelationen på ungefär 0,43. 

Vid undersökning av korrelationer med fördröjning på mer än en dag är korrelationen i de 
allra flesta fallen svagt positiv eller svagt negativ. De största undantagen från detta är 
korrelationen mellan fredag på S&P 500 och tisdag på OMXS 30 som har en positiv 
korrelation på drygt 0,13 samt korrelationen mellan måndag på S&P 500 mot torsdag på 
OMXS 30 som har en negativ korrelation på nära -0,19. 

5.2 Veckodagseffekten 
Efter att ha sammanställt data från alla veckodagar inom vårt tidsintervall på indexen OMXS 
30 och S&P 500 har vi kommit fram till flera genomsnittliga värden gällande indexens 
värdeförändring från dag till dag. De olika siffrorna förtydligas ytterligare nedan, dels jämför 
vi börsdagarna på OMXS 30 mot varandra såsom antal negativa och positiva dagar men också 
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genomsnittet per dag och totalt. Likadant jämför vi börsdagarna på S&P 500 mot varandra 
såsom antal negativa och positiva dagar och genomsnittet per dag och totalt.  

5.2.1 Beskrivande data OMXS 30 
Tabell 4. Beskrivande data OMXS 30. 

OMXS 30 
 Antal Negativa Positiva Medelvärde Median Standardavvikelse Z 
Måndag 385 178 207 -0,05 % 0,07 % 0,019 -0,64 
Tisdag 385 209 176 -0,07 % -0,14 % 0,016 -0,96 
Onsdag 385 168 217 0,12 % 0,16 % 0,016 1,22 
Torsdag 385 189 196 0,05 % 0,02 % 0,016 0,40 
Fredag 385 158 200 0,01 % 0,01 % 0,014 0,02 
Totalt 385 929 996 0,01 % 0,03 % 0,016  
 

Kolumnen ”Antal” står för hur många dagar som exempelvis är måndagar. Kolumnen 
”Negativa” visar hur många av veckodagens dagar som är negativa och kolumnen ”Positiva” 
visar hur många som är positiva. Kolumnen ”Medelvärde” redovisar veckodagens medelvärde 
och kolumnen ”Median” visar veckodagens medianvärde. Kolumnen "Standardavvikelse" 
visar veckodagens dagars standardavvikelse. Kolumnen ”Z” visar de observerade z-värdet om 
veckodagarnas medelvärden är statistiskt skilda från veckans totala medelvärde. 

Vi ser i våra OMXS 30-data att under de senaste tio åren har börsen haft en totalt sett positiv 
värdeutveckling. Den genomsnittliga utvecklingen på en slumpmässig börsdag på OMXS 30 
är 0,01 %. Under de totalt 1925 uppmätta börsdagarna är totalt 996 positiva och 929 negativa, 
börsen har gått upp fler dagar än att den går ner.  

Totalt sett är måndagens värdeutveckling inom tidsintervallet negativ med 0,05 procent. Det 
vill säga en genomsnittlig måndag i Sverige är negativ. Måndagen är genomsnittligt veckans 
näst sämsta börsdag, och är tillsammans med tisdagen den enda dagen som har en 
genomsnittligt negativ värdeutveckling. Trots att måndagar totalt har en negativ utveckling 
har den flera dagar som är positiva än negativa, 207 positiva mot 178 negativa.  

Tisdagen på OMXS 30 är genomsnittligt den sämsta dagen inom vårt tidsintervall, med en 
negativ värdeutveckling på -0,07 %. Vi ser att tisdagen inte bara ligger en bra bit under det 
totala genomsnittet på 0,01 % utan det är även den veckodag under vårt intervall som har den 
genomsnittligt sämsta utvecklingen. Tisdagen är också den veckodag inom intervallet med 
flesta negativa dagar, 209 negativa mot 176 positiva. 

Onsdagen på OMXS 30 är inom vårt tidsintervall veckans bästa börsdag med en positiv 
värdeutveckling på 0,12 %. Onsdagen har under vårt intervall inte bara veckans starkaste 
utveckling utan dessutom sett till antalet flest positiva dagar, 217 positiva mot 168 negativa. 

OMXS 30s torsdagar inom tidsintervallet visar ytterligare på en genomsnittlig positiv trend. 
Den genomsnittliga avkastningen på torsdagen är med en utveckling på 0,05 procent veckans 
näst bästa börsdag och är betydligt starkare än den genomsnittliga börsdagen. Sett till 
dagarnas utveckling är torsdagen den jämnaste veckan med bara marginellt fler bra dagar än 
dåliga dagar, 196 positiva mot 189 negativa. 
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Veckans sista handelsdag, fredagen, är inom tidsintervallet veckans genomsnittligt mellersta 
dag, med en positiv värdeutveckling på 0,01 %. Fredagen ligger med denna utveckling i linje 
med veckans totala genomsnitt. Sett till antalet har fredagen likt de flesta dagarna i veckan 
fler positiva dagar än negativa, 200 positiva mot 185 negativa. 

Ser vi till dagarnas z-värden, vilket mäter om de enskilda dagarnas medelavkastning är 
signifikant skild från medelavkastningen för hela veckan, är inget värde tillräckligt högt för 
att vara signifikant. Med andra ord, de genomsnittliga värdeutvecklingarna per dag på OMXS 
30 är inte statistiskt signifikanta. 

5.2.2 Beskrivande data S&P 500 
Tabell 5. Beskrivande data S&P 500. 

S&P 500 
 Antal Negativa Positiva Medelvärde Median Standardavvikelse Z 
Måndag 385 185 200 -0,05 % 0,03 % 0,016 -1,35 
Tisdag 385 181 204 0,09 % 0,04 % 0,015 0,95 
Onsdag 385 171 214 -0,01 % 0,11 % 0,014 -0,22 
Torsdag 385 175 210 0,01 % 0,12 % 0,015 -0,07 
Fredag 385 172 213 0,02 % 0,08 % 0,011 0,15 
Totalt 385 884 1041 0,01 % 0,07 % 0,014  
 

Kolumnen ”Antal” står för hur många dagar som exempelvis är måndagar. Kolumnen 
”Negativa” visar hur många av veckodagens dagar som är negativa och kolumnen ”Positiva” 
visar hur många som är positiva. Kolumnen ”Medelvärde” redovisar veckodagens medelvärde 
och kolumnen ”Median” visar veckodagens medianvärde. Kolumnen "Standardavvikelse" 
visar veckodagens dagars standardavvikelse. Kolumnen ”Z” visar z-värdet om veckodagarnas 
medelvärden är statistiskt skild från veckans totala medelvärde. 

S&P 500 har under vårt tidsintervall haft en genomsnittlig utveckling på börsen som är 
likvärdig den på OMXS 30, det vill säga den genomsnittliga dagliga utvecklingen är 0,01 %.  
S&P 500 däremot har betydligt fler positiva än negativa dagar, 1041 positiva dagar och 884 
negativa.  

På S&P 500 visar måndagen inom vårt tidsintervall en negativ trend, en genomsnittlig 
måndag ger en negativ värdeutveckling på -0,05 %. Det gör måndagen till S&P 500s sämsta 
börsdag, 0,06 % sämre än veckans genomsnitt på 0,01 %. Trots den negativa trenden har 
måndagen fler positiva dagar än negativa, 200 positiva mot 185 negativa.  

Följt av en genomsnittligt negativ måndag är tisdagen S&P 500s genomsnittligt bästa börsdag 
med en snittutveckling på 0,09 %. Tisdagens avkastning är starkare än den genomsnittliga 
börsdagen på S&P 500, 0,01 %.  

Onsdagen vänder starkt på S&P 500s och är genomsnittligt indexets näst sämsta börsdag med 
en genomsnittligt negativ värdeutveckling på -0,01 %. Onsdagen är tillsammans med 
måndagen S&P 500s enda dag med negativ utveckling.  Totalt har onsdagarna 214 positiva 
dagar mot 171 negativa, trots den totalt genomsnittliga negativa utvecklingen har onsdagen 
flesta positiva dagar av alla veckodagar. 
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Torsdagen är S&P 500s värdeutvecklingsmässiga mediandag, med en positiv värdeutveckling 
på 0,01 %. Torsdagen ger en positiv avkastning som ligger i linje med veckans totala 
genomsnitt. Den har totalt 210 positiva dagar och 175 negativa dagar. 

S&P 500s sista börsdag, fredagen, är indexets näst bästa, med en genomsnittligt positiv 
värdeutveckling på 0,02 %. Ökningen är nära dubbelt så stort som veckans genomsnittliga 
börsdag. Fredagen har 213 positiva dagar och 172 negativa dagar. Ser vi till dagarnas z-
värden på S&P 500, är heller inget värde här tillräkligt högt för att vara signifikant. Med 
andra ord, de genomsnittliga värdeutvecklingarna per dag är inte statistiskt signifikanta. 

5.2.3 Multipel Regressionsanalys OMXS 30 
För att undersöka om det finns en veckodagseffekt på OMXS 30 har vi utfört en multipel 
regressionsanalys med dummyvariabler där avkastningen är den beroende variabeln och 
veckodagarna, som omvandlats till dummyvariabler, är de oberoende variablerna.  

Tabell 6. Multipel regressionsanalys med dummyvariabler OMXS 30. 
Rt = α0 + β1 × Dtis + β2 × Dons + β3 × Dtors + β4 × Dfre + ε 

OMXS 30 
Variabel Koefficient Beräknad Koefficient Standardfel t-kvot p-värde 
Konstant 𝛼0 -0,000525 0,000830 -0,632171 0,527350 
𝑫𝒕𝒊𝒔 𝛽1 -0,000196 0,001174 -0,167044 0,867353 
𝑫𝒐𝒏𝒔 𝛽2 0,001763 0,001174 1,501393 0,133418 
𝑫𝒕𝒐𝒓𝒔 𝛽3 0,001008 0,001174 0,858919 0,390492 
𝑫𝒇𝒓𝒆 𝛽4 0,000668 0,001174 0,569365 0,569175 

 
På OMXS 30 finns den mest positiva t-kvoten under onsdagar, med ett värde på drygt 1,5. 
Näst närmast ±1,96 efter onsdagen är torsdagen med ett värde på 0,85. Dock är ingen av t-
kvoterna tillräkligt höga för att visa ett signifikant mönster mellan dagar och avkastningen. P-
värdena som beräknar chansen att slumpen spelar in i vårt samband är mycket höga, de hösta 
är tisdagar med ett p-värde på cirka 0,87 och fredagar med ett p-värde på cirka 0,57. Det 
lägsta p-värdet är på onsdagar med ett värde på cirka 0,13. Dessa höga p-värden innebär att vi 
antar nollhypotesen om att det inte finns ett statistiskt samband.  

5.2.4 Multipel Regressionsanalys S&P 500 
För att undersöka om det finns en veckodagseffekt på S&P 500 har vi gjort som på OMXS 30, 
det vill säga en multipel regressionsanalys med dummyvariabler där avkastningen är den 
beroende variabeln och veckodagarna, som omvandlats till dummyvariabler, är de oberoende 
variablerna.  

Tabell 7. Multipel regressionsanalys med dummyvariabler S&P 500. 
Rt = α0 + β1 × Dtis + β2 × Dons + β3 × Dtors + β4 × Dfre + ε 

S&P 500 
Variabel Koefficient Beräknad Koefficient Standardfel t-kvot p-värde 
Konstant 𝛼0 -0,000542 0,000736 -0,736081 0,461771 
𝑫𝒕𝒊𝒔 𝛽1 0,001453 0,001041 1,395960 0,162888 
𝑫𝒐𝒏𝒔 𝛽2 0,000490 0,001041 0,470664 0,637934 
𝑫𝒕𝒐𝒓𝒔 𝛽3 0,000599 0,001041 0,575375 0,565105 
𝑫𝒇𝒓𝒆 𝛽4 0,000761 0,001041 0,731435 0,464603 
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Den största t-kvoten som vi uppmätt på S&P 500 är cirka 1,4 och har uppmäts på tisdagen 
följt av fredagen med ett värde på 0,73. Inte heller här är t-kvoterna tillräckligt stora för att 
visa på ett statistiskt säkerställt samband då de skall överstiga ±1,96.  
 
S&P 500 har sitt högsta uppmätta p-värde på nära 0,64 på onsdagen, då OMXS 30 har sitt 
lägsta. På S&P 500 var det lägsta p-värdet på tisdagar med ett värde på cirka 0,16 då OMXS 
30 hade sitt högsta.  Men precis som med t-kvoterna och OMXS 30 är ingen av P-värdena 
tillräkligt små för att utesluta slumpen och siffrorna är inte statistisk signifikanta. 
 
Tabell 8. Förklaringsgrad och Justerad Förklaringsgrad. 
 Förklaringsgrad (R²) Justerad förklaringsgrad (R² adj.) 
OMXS 30 0,001889729 -0,000189667 
S&P 500 0,001063603 -0,001017515 
 
OMXS 30 har en förklaringsgrad på cirka 0,00189, vilket är något högre än motsvarande 
förklaringsgrad på S&P 500, som ligger strax under 0,0011. Förklaringsgraden spelar i det här 
fallet ingen roll då inget samband påvisades i den multipla regressionsanalysen med 
dummyvariabler. Förklaringsgraden skall vara hög då den beskriver i hur hög grad de 
oberoende variablerna påverkar, i det här fallet, avkastningen. Då vi har fler än en oberoende 
variabel förespråkar vissa forskare att den justerade förklaringsgraden bör användas. Den 
justerade förklaringsgraden på OMXS 30 är högre än den på S&P500, cirka -0,00019 jämfört 
med S&P 500s på drygt -0,0010. Dock är den fortfarande för låg och säger egentligen att 
sambandet har en förklaringsgrad på under 1 %. 
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6. Analys 

I Analysen kommer vi att ställa teori mot teori, empiri mot teori samt empiri mot empiri. Vi 
börjar med att analysera material tillhörande underfrågan om korrelation mellan marknader 
för att sedan analysera materialet tillhörande underfrågan veckodagseffekten. 

6.1 Korrelation mellan marknader 
Enligt Goetzmann et al. (2001) har korrelationen mellan länder ökat sedan andra världskriget, 
korrelationen var på sjuttiotalet fortsatt svag (Levy & Sarnat, 1970). Men sedan åttiotalet har 
den nästan haft en nära rakt uppåtstigande trend. Goetzmann et al. (2001) menar att 
korrelationen mellan länders aktieindex inte varit lika hög som den var i slutet av deras 
mätperiod (slutet av 1900-talet) som den varit sedan början av 1900-talet. Vi hypotestestade 
båda populationerna om de var signifikant skilda från varandra. Vårt observerade z-värde är 
0,01 vilket inte är högre än det kritiska z-värdet som är 1,96. Detta innebär att populationerna 
inte är signifikant skilda från varandra och bekräftar snarare än dementerar korrelationen 
mellan marknader. Om populationerna var statistiskt skilda från varandra hade det varit 
intressant att se om korrelationen fortfarande var stark mellan marknaderna. 

Vårt resultat uppmätte en korrelation mellan det svenska aktieindexet OMXS 30 och det 
amerikanska aktieindexet S&P 500 på cirka 0,54. Starkast korrelation av dagarna var 
måndagar med ett värde på cirka 0,70, följt av torsdagar med ett värde på cirka 0,54. En 
fördröjd korrelation, det vill säga hur en börsdag på S&P 500 korrelerar med nästkommande 
börsdag på S&P 500 är som starkast på torsdagar på S&P 500 till fredagar på OMXS 30 med 
ett värde på cirka 0,33. Vidare visar resterande dagar en fördröjd korrelation med ett 
genomsnittligt värde runt 0,22. 

Både Goetzmann et al. (2001) och Quinn och Voth (2008) menar på att en fri rörelse av 
kapital gynnar korrelationer mellan marknader. Quinn och Voth (2008) menar dessutom på att 
kapitalets fria rörelse är högre nu än den varit sedan tidigt 1900-tal, vilket vidare talar för att 
korrelationen mellan marknader idag borde vara hög. Jämfört med Quinn och Voths (2008) 
undersökning med flera olika landspar där korrelationen var hög, upp emot ett genomsnitt på 
0,8, kan korrelationen mellan det svenska OMXS 30 och det amerikanska S&P 500 som vi 
fann på cirka 0,55 anses låg. Vårt resultat ligger snarare i linje med Bekaert et al. (2009) 
forskning som menar på att bevisen för att korrelationen mellan marknader fortfarande ökar är 
svag, med undantag för möjligtvis länder inom Europa.  Bekaerts et al. (2009) visade även att 
trenden på en ökad korrelation mellan USA och Europa nu har svagare bevisning än den 
tidigare haft. 

Karolyi och Stultz (1996) undersökning visade att korrelationen mellan marknader ökade när 
indexen rörde sig kraftigt. I USA är måndagar den sämsta dagen med en genomsnittlig 
avkastning på -0,05 % och tisdagar den bästa dagen med en genomsnittlig avkastning på 0,09 
%. Korrelationskoefficienten är högst på måndagar med ett värde på cirka 0,7 följt av 
torsdagar. Tisdagar hamnar på tredje plats med ett värde på cirka 0,52. Det här är trots allt 
medelvärden och för mycket skall inte försöka utläsas då resultatet ligger på gruppnivå. Den 
dagen på S&P 500 som med goda marginaler har högst korrelation är också den dagen som 
har den högsta negativa avkastningen. Det kan tala för att korrelationen är stark på en dag där 
börsen rör sig kraftigt nedåt. Tisdagen på S&P 500 är däremot den dagen som har starkast 
utveckling positivt, men är bara den dagen i veckan med tredje högst korrelation, sämre 
korrelation än genomsnittsdagen. Det är därför svårt att säga om hög korrelation går ihop med 
extrem positiv eller negativ avkastning som Karolyi och Stultz (1996) forskning visade, en 
annan sak som talar emot våra siffror och en sådan slutsats är att de är framtagna på 
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gruppnivå. Det vill säga, de siffror vi jämför med är dagliga medelvärden vilka kanske inte 
ger en rättvis bild över de enskilda dagarnas extremvärden. 

6.2 Veckodagseffekten 
Veckodagseffekten, som syftar till att avkastningen på kapital skulle kunna härledas till 
mönster i vår kalender går att studera utifrån värden vi fått fram från de olika dagarna. 
Samtidigt menar den effektiva marknadshypotesen att om en marknad är effektiv, så skall 
mönster på marknaden inte finnas. Överavkastningar kan heller inte genereras till följd av 
insiderhandel (Fama, 1970). 

Enligt Changs et al. (2008) beskrivning kan den svenska marknaden klassificeras som 
antingen svagt eller halvstarkt effektiv. Vårt resultat stödjer snarare antagandet av att OMXS 
30 är starkt eller halvstarkt effektiv, då en svag marknad skulle tala för att anomalier faktiskt 
kan förekomma (Fama, 1970).  En annan aspekt som kan bidra till diskussionen är Akbas et 
al. (2012) forskning som menar att effektiviteten i marknaden är föränderlig över tiden. Det 
innebär att under den perioden vi har valt att undersöka indexen förekommer det ingen 
veckodagseffekt, men det kan ha förekommit och det kan komma att förekomma. Denna 
ovisshet om när den infaller gör dock effekten svårare att utnyttja för att generera 
överavkastning. 

Både OMXS 30 och S&P 500 har fler positiva dagar än negativa, däremot har S&P 500 under 
hela intervallet fler positiva dagar än OMXS 30. Trots att antalet positiva dagar är fler i S&P 
500 än i OMXS 30 är genomsnittliga totala utvecklingen jämställd. Därför kan vi anta att det 
finns fler positiva extremvärden på OMXS 30 som drar upp dess genomsnitt, alternativt att 
det finns fler negativa extremvärden på S&P 500 som håller tillbaka indexets genomsnitt. 

När värdena från de olika indexen ställs mot varandra visar siffrorna ytterligare information. 
För att förtydliga är inga av dessa medelvärden signifikanta, vilket innebär att resultatet inte är 
statistiskt säkerställt. Med andra ord utgår vi från dessa data finns det inte någon statistiskt 
säkerställd veckodagseffekt på OMXS 30 eller S&P 500.  

Under vårt tidsintervall har OMXS 30 haft en värdeutveckling som är likställd med S&P 500, 
båda har en genomsnittlig daglig utveckling på 0,01 %. Både OMXS 30 och S&P 500 har tre 
börsdagar i veckan som är genomsnittligt positiva. OMXS 30 har av de två indexen både den 
bästa börsdagen, onsdagen, med en värdeutveckling på 0,12 % och den sämsta, tisdagen, med 
en negativ värdeutveckling på -0,07 %. Den dag i veckan på OMXS 30 som är närmast att 
uppnå en signifikans är onsdagen, men även den faller kort med sin t-kvot på 1,5. På S&P 500 
finns motsvarande siffra på tisdagen och uppmäter till en t-kvot av nära 1,4, också den under 
signifikansnivån på 1,96.  

Tabell 9. Sämsta och bästa börsdagar på S&P 500 och OMXS 30. 
 S&P 500 OMXS 30 
Sämsta börsdag Måndag  -0,05 % Tisdag -0,07 % 
Bästa börsdag Tisdag 0,09 % Onsdag 0,12 % 

Vidare kan vi se att OMXS 30s genomsnittligt mest negativa dag inom tidsintervallet, 
tisdagen, kommer efter måndag på S&P 500 som är det indexets sämsta börsdag. Även på 
OMXS 30 kommer veckans genomsnittligt bästa börsdag, onsdagen efter indexets 
genomsnittligt sämsta börsdag, tisdagen.  
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Vårt resultat som styrker nollhypotesen, att det inte finns en veckodagseffekt på OMXS 30 
eller S&P 500 är i linje med Mehdian och Perry (2001), Brusa et al., (2011), Gu (2004) och 
Cho et al. (2007) forskning.  

Mehdian och Perry (2001) kunde påvisa att en veckodagseffekt kunde bekräftas åtminstone 
fram till 1987 på S&P 500. Kamara (1997) menade vidare att en negativ måndagseffekt inte 
längre kunnat påvisas på S&P 500 efter år 1982. Även nyare forskning såsom Brusa et al. 
(2011), Gu (2004) och Cho et al. (2007) menar att åtminstone den negativa måndagseffekten, 
som tidigare ansetts som den tydligaste veckodagsanomalin inte längre är signifikant på stora 
företag vilket analysen av den genomsnittliga avkastningen styrker. 

DeBondt et al. (2010) förklarar att då alla aktörer på en aktiemarknad inte studerat 
investeringsteorier, innebär det att investerarna tenderar att vara partiska och följer mönster 
snarare än rationellt tänkande. Vårt resultat kan ge investerare en mer rationell grund att stå på 
vid besluttagandet av handel på olika dagar i veckan. Då vårt resultat påvisar att en 
veckodagseffekt inte är statistiskt säkerställd, finns det inte belägg för att en veckodag skulle 
vara bättre att köpa eller sälja på än en annan veckodag. 

För att ytterligare undersöka om det finns veckodagseffekter på OMXS 30 och S&P 500 som 
båda är aktieindex med underliggande stora företag utförde vi även en multipel 
regressionsanalys med dummyvariabler. T-värdena för alla variabler var under 1,96 vilket 
innebär att ingen veckodagseffekt kan påvisas med en signifikansnivå på 5 %. Ser vi 
dessutom till R² och R²adj är dessa inte särskilt höga då förklaringsgraden ligger under 1 %. 
Att som Chang et al. (1993) funnit, att Sverige hade en måndagseffekt mellan åren 1986-1992 
stämmer inte överens med de resultat vi fått fram för vår gällande period, 2002-2011. Vår t-
kvots värde på OMXS 30 överstiger inte under någon veckodag 1,96, utan är som högst på 
onsdagen 1,5.  
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7. Slutsats 

I slutsatsen besvarar vi huvudfrågan i vår problemformulering samt våra två underfrågor. Vi 
besvarar våra frågor med hjälp av resultatet av vår undersökning samt med den teori och 
tidigare forskning vi tagit upp i de teoretiska kapitlen. 

Vår huvudfråga var följande:  

Kan vi generera överavkastning på OMXS 30 genom att se till utvecklingen på S&P 500 
under föregående dag? 

Vår förhoppning var att utröna om mönster på den icke svenska börsen har en fördröjd effekt 
på den svenska börsen med hänsyns till tidsskillnaden på öppnings- och stängningstid mellan 
börserna. Vårt resultat visade att existensen av veckodagseffekter på OMXS 30 och S&P 500 
inte är statistiskt säkerställt. Detta ger investerare en mer rationell grund att på vid 
beslutsfattande av handel på olika dagar i veckan. 

Vi kom, genom att beräkna korrelationskoefficienten på sambandet mellan kursrörelserna på 
S&P 500 och OMXS 30, fram till att det inte går att generera överavkastning, alternativt bara 
en väldigt svag överavkastning. Korrelationen mellan S&P 500 en börsdag och dagen efter på 
OMXS 30 ger bara en mycket begränsad korrelation, som allra högst uppmättes den från 
torsdag till fredag, med en korrelationskoefficient på knappt 0,33. Då torsdagen på S&P 500 
var en dag med endast svag positiv utveckling är det troligt att om endast runt en tredjedel har 
en påverkan på OMXS 30. Överavkastningen en investerare hade kunnat tjäna på att köpa på 
en bra torsdag i USA och sälja på fredagen i Sverige skulle med största sannolikhet bli väldigt 
låg och skulle troligtvis ätas upp av transaktionskostnader. 

Vi använde oss av underfrågor för att komma fram till det ovan nämnda slutliga svar. Den 
första underfrågan vi ställde oss var:  

Korrelerar OMXS 30 med S&P 500?  

På denna fråga kom vi fram till att ja, de två indexen korrelerar. Den totala 
korrelationskoefficienten för de två indexen var nära 0,55 högst var korrelationen mellan 
veckans två måndagar, det vill säga måndagen på OMXS 30 med måndagen på S&P 500. Här 
var korrelationskoefficienten över 0,7.  

Huruvida korrelationen mellan S&P 500 och OMXS 30 kan anses stark kan dock ifrågasättas. 
Jämför man till exempel med Quinn och Voth (2008) som kom fram till att korrelationen 
mellan de landspar som de uppmätte var den genomsnittliga korrelationen 0,8, vilket är en 
mycket högre korrelation än vad vi kom fram till. Bekaert et al. (2009) argumenterar 
samtidigt för att en ökning av korrelationen mellan länder inte längre bör ses som en 
självklarhet, med undantag för möjligtvis länder inom Europa.  

Vidare till nästa underfråga:  

Finns det veckodagseffekter på OMXS 30 och S&P 500?  

För att undersöka detta gjorde vi en multipel regressionsanalys med dummyvariabler, med 
denna analys tog vi fram varje dags koefficient med motsvarande t-kvot, p-värde och z-värde. 
Dessa tre är olika mått för att testa om våra data för veckodagarnas utveckling har ett 
samband.  I våra data kom vi fram till att på OMXS 30 var tisdagen den dag som avvek mest 
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från genomsnittet negativt, och onsdagen var den dag som avvek mest från genomsnittet 
positivt.  

Utvecklingen dessa dagar var genomsnittligt -0,07 negativt på tisdagen och 0,12 positivt på 
onsdagen, men de olika z-värdena visade att de genomsnittliga värdena inte kunde säkerställas 
statistiskt. På S&P 500 är det genomsnittligt mest negativa värdet -0,05, uppmätt på 
måndagen och 0,09 som vi uppmätte under tisdagen. Även under dessa dagar var t-kvot, p-
värde och z-värde otillräckliga för att kunna statistiskt säkerställa att en veckodagseffekt kan 
påvisas. Med andra ord kan vi varken på OMXS 30 eller S&P 500 utesluta att de bästa och 
sämsta värdeutvecklingarna på indexen skulle kunna bero på slumpen. Någon 
veckodagseffekt kan alltså inte påvisas. 

7.1 Sammanfattning 
Som svar på våra frågor kan vi se att en korrelation finns mellan indexen, om än 
förhållandevis svag. Vi kan inte påvisa att en veckodagseffekt som inte beror på slumpen 
skulle existera inom vårt tidsintervall, alltså kan vi inte veta i förväg vilka dagar som är värda 
att satsa pengar inför. Skulle någon av de veckodagar vi sett med abnormalt starka eller svaga 
värdeutvecklingar utom tvivel för slumpmässig påverkan kunna bevisas som 
veckodagseffekter hade vi eventuellt kunnat handla utifrån detta. Den svaga korrelationen 
som övergår från en tidigare dag på S&P 500 till dagen därpå på OMXS 30 i kombination 
med transaktionskostnader på aktiehandel skulle dock med största sannolikhet äta upp de 
eventuella överavkastningar metoden skulle kunna generera. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vidare för framtida forskning skulle det kunna vara av intresse att göra undersökningen på 
småföretagsindex, då mycket av forskningen vi har använt i teorin pekade på att en 
veckodagseffekt fortfarande kan existera bland mindre företag. Att undersöka ett annat index 
än det svenska aktieindexet mot det amerikanska, eller två helt nya index kan också vara utav 
intresse, andra index kan ha starkare korrelation till ett amerikanskt, eller annat lands, index 
och det kan finnas chans att generera överavkastning mellan dessa. 
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