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Förord 
 

Först vill vi tacka Håkan Locking för alla värdefulla diskussioner och ”feedback”, vilka 

verkligen har hjälpt oss att höja nivån på denna uppsats. Vi vill även rikta stort tack till SIX 

Financial Information och NASDAQ OMX Nordic för att ha gett oss tillgång till aktiedata 

respektive information angående indexsammansättning för NASDAQ All Share Stockholm. 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära för allt stöd och visat tålamod. 

Det har varit många långa dagar som spenderats till att läsa in sig på ämnet, bearbeta data och 

dra slutsatser. Civilekonomuppsatsen är nu klar och för oss har den inneburit en intressant och 

lång resa där flera problem lösts och lärdom dragits.  

 

 

 
Växjö, 19 maj 2014. 

 

 

 

Elias Andersson Tobias Lange 

  



Sammanfattning 

Examensarbete: Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

Finansiell ekonomi, 4FE11E, VT-2014. 

Författare: Elias Andersson och Tobias Lange 

Handledare: Håkan Locking 

Medbedömare: Magnus Willesson 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

Titel: Effekter i samband med listförändringar - En undersökning på Stockholmsbörsen 

mellan år 2007-2014 

Bakgrund: Marknadsanomalier har länge varit ett omdiskuterat ämne på aktiemarknader, en 

marknadsanomalie vilken denna uppsats har undersökt är listeffekter. Listeffekter är effekter 

som uppstår i samband med att företag förflyttas från en lista till en annan lista på en börs. 

Genom åren har det tagits fram möjliga förklarande teoretiska hypoteser till listeffekter, vilka 

är Efficient Market Hypothesis, Information Signaling Hypothesis, Price Pressure Hypothesis, 

Imperfect Substitution Hypothesis, Investor Awareness Hypothesis och Liquidity Hypothesis. 

Olika börser har olika regler för listindelning av företag och indelningen kan ha betydelse för 

aktiens förutsättningar. För att studera listeffekter genom listförändringar är det en fördel om 

listeffekten kan studeras i en miljö där det går att kontrollera för ny information. Denna fördel 

återfinns på Stockholmsbörsen som är en del av NASDAQ OMX Nordic då listindelningen 

enbart baseras på en publik faktor, företags marknadsvärde under en specifik månad. 

Syfte: Att undersöka om listförändringar är förenade med någon effekt avseende riskjusterad 

avkastning, volym och likviditet samt vilka teoretiska hypoteser som kan förklara dessa 

eventuella effekter i samband med listförändringar på Stockholmsbörsen mellan år 2007-

2014.  

Metod: Undersökningen har en deduktivt synsätt och grundar sig i tidigare motsägande 

teoretiska hypotser inom området listeffekter. Vårt studieobjekt är förflyttningar på 

Stockholmsbörsen mellan år 2007-2014 och undersökningen genomfördes med hjälp av 

eventstudie. 

Slutsats: Vårt resultat visade på bevis för Imperfect Substitution Hypothesis och Investor 

Awareness Hypothesis. Efficient Market Hypothesis kunde uteslutas på grund utav att vi fann 

signifikanta förändringar i pris, volym och likviditet kring annonseringstillfället och 

förflyttningstillfället.   



Abstract 

Master Thesis: Degree of Master of Science in Business and Economics, in Finance, School 

of Business and Economics at the Linnaeus University, 4FE11E, VT-2014 

Authors: Elias Andersson och Tobias Lange 

Supervisor: Håkan Locking 

Co-Examiner: Magnus Willesson 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: Effects associated with list changes - A study on the Stockholm Stock Exchange 

between the years 2007-2014 

Background: Market anomalies have long been a controversial subject in stock markets. The 

market anomaly which this thesis aims to study is list effects, which are the effects that arise 

when companies move from one list to another list on a stock exchange. Through the years 

potential explanatory theoretical hypothesis has been developed to explain list effects, these 

are Efficient Market Hypothesis, Information Signaling Hypothesis, Price Pressure 

Hypothesis, Imperfect Substitution Hypothesis, Investor Awareness Hypothesis and Liquidity 

Hypothesis. Different stock exchanges have different rules for categorizing companies and 

this categorization may be of significant. To study list effects through list changes, it is an 

advantage if these effect can be studied in an environment where it is possible to control for 

new information. This advantage can be found on the Stockholm Stock Exchange, which is a 

part of NASDAQ OMX Nordic, since list classification on this stock exchange is based only 

on one public factor, company's market value during a specific month. 

Objective: Examine if list changes are associated with any effect on risk-adjusted returns, 

volume and liquidity, and if the theoretical hypotheses, mentioned above, may explain these 

possible effects in the case of list changes on the Stockholm Stock Exchange between the 

years 2007-2014. 

Method: This thesis has a deductive approach and is based in previous conflicting theoretical 

hypothesis, all developed with the aim of explaining list effects. The research object of this 

thesis is list changes on Stockholm Stock Exchange between the years 2007-2014 and was 

examined with event study methodology. 

Conclusions: Our results showed evidence of Imperfect Substitution Hypothesis and Investor 

Awareness Hypothesis. Efficient Market Hypothesis could be excluded because out of that we 

found significant changes in price, volume and liquidity around announcement day and actual 

moving date. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Marknadsanomalier, någon form av avvikelse från det som kan anses vara förväntad 

avkastning, har länge varit omdiskuterat på aktiemarknader. Exempel på marknadsanomalier 

är listeffekter, indexeffekter, börseffekter, småbolagseffekten, januarieffekten och P/E-

talseffekten (Baker och Edelman 1990; Kappou et al. 2008; Banz 1981; Damodaran 2012; 

Shleifer 2000; Basu 1977; Fama och French 1995; Brealey et al. 2014). Dessa 

marknadsanomalier trotsar ofta befintliga modeller för risk, avkastning och rationella 

förväntningar (Shiller 2003). I denna undersökning kommer vi att fokusera på 

marknadsanomalien listeffkter, effekter i samband med listförändringar. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är aktiemarknadens primära syfte att kunna förmedla 

riskvilligt kapital. Aktiemarknaden är en del av den totala kapitalmarknaden och kan ses som 

en handelsplats för att omfördela risker för såväl privatpersoner som företag och 

institutionella handlare. Aktiemarknaden som handelsplats, bidrar således med riskkapital till 

företag och tillåter investeraren till riskspridning och riskomfördelning genom att individer 

kan diversifiera sig och på så sätt minska den enskilda risk som är förknippad med ett enskilt 

företag. (Hägg och Althaimer 1988; Forsgårdh och Hertzen 1975). För att aktiemarknaden 

skall vara optimal i kapitalallokeringssyfte krävs att aktiekursen speglar all tillgänglig 

information på marknaden och på så sätt ger en korrekt prissättning av företaget. En idealisk 

aktiemarknad kan definieras av antagandet att aktiekursen vid alla givna tidpunkter ger den 

bästa möjliga uppskattningen av aktiens verkliga värde, att aktieägaren kan välja mellan olika 

placeringsalternativ och att informations- och transaktionskostnader är noll. Om dessa 

antaganden uppfylls innebär det att marknaden är en effektiv marknad. För att uppfylla 

antagandet om en effektiv marknad krävs det att aktieägaren har tillgång till all information 

som kan tänkas påverka aktiekursen och att denna information finns i aktiekursen. I en 

förenklad och extrem modell innebär detta att all information som kan tänkas påverka 

aktiekursen skall vara komplett och entydig och nå alla aktieägare samtidigt. Aktiekursen 

skall således anpassas till ny information utan fördröjning. (Fama 1970; Forsgårdh och 

Hertzen 1975) Vikten av en effektiv marknad är av betydelse, Bodie et al. (2003) menar att en 

ineffektiv marknad försämrar allokeringen av kapital i samhället vilket också medför att olika 

bolag inte får en rättvis kapitalkostnad. Dow och Gorton (1997) skriver att en effektiv 

marknad kan ge företagsledningen indikationer genom information från aktiepriset som 



2 
 

indikerar om företaget är på rätt väg eller ej. En effektiv marknad kan således ge en 

rättvisande bild av kapitalkostnader och vilka typer av investeringar som marknaden 

värdesätter (Dow och Gorton 1997).  

Det finns flera olika kapitalmarknader runt om i världen vilka ofta skiljer sig från varandra 

vad gäller regelverk och listindelningar. Sveriges största handelsplats för aktier är 

Stockholmsbörsen där bolagen delas in i listorna small cap, mid cap och large cap, denna 

indelning av bolag lanserades först år 2006. I och med den nya konstellationen gick 

Stockholmsbörsen ifrån sin traditionella listning av bolag i form av en A- och en O-lista och 

numera baseras listindelningen endast efter marknadsvärde. Dessa listor är inte bestående utan 

börsen gör då och då förflyttningar av bolag mellan dessa listor. (NASDAQ OMX 2014b) 

Något som tyder på att listindelningen på Stockholmsbörsen kan vara av betydelse för företag 

är Indutrades VD Johnny Alvarssons uttalande om att ett av Indutrades mål är att nå large 

cap-listan på Stockholmsbörsen. Detta skulle enligt honom vara till fördel både för företaget 

och dess aktieägare. (Dagens Industri 2014) 

För att kunna studera listeffekter genom listförändringar, när företag förflyttas mellan olika 

listor, är det en fördel om denna effekt kan isoleras från ny information. Denna fördel 

återfinns på NASDAQ OMX Nordic, vilken Stockholmsbörsen är en del av, eftersom 

listindelning på denna handelsplats enbart baseras på en faktor det vill säga företagets 

genomsnittliga marknadsvärde under en specifik månad samt att denna information är 

tillgänglig för allmänheten.  

1.2 Problemdiskussion  

Marknadsrörelser såsom listeffekter indexeffekter och börseffekter har studerats under lång 

tid tillbaka. Ule (1937) var en av de första att finna att företag generellt sett överavkastar 

perioden före förflyttning till en ny börs och underavkastar perioden efter själva 

förflyttningen. Genom åren har det tagits fram några framstående möjliga förklarande 

teoretiska hypoteser för listeffekter, indexeffekter och börseffekter. Dessa är Efficient Market 

Hypothesis (EMH), Information Signaling Hypothesis (ISH), Price Pressure Hypothesis 

(PPH), Imperfect Substitution Hypothesis (IMPSH), Investor Awareness Hypothesis (IAH) 

och Liquidity Hypothesis (LH). Listeffekter kan liknas vid både indexeffekter och börseffekter 

då vi, likväl som tidigare forskning, förutspår att eventuell prisförändring kan bero på någon 

form av köp-/säljtryck. Detta köp-/säljtryck kan liknas vid det som möjligtvis uppstår då 

exempelvis indexfonder justerar sina innehav för att matcha ett reviderat index.  Dahlquist 
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och Robertsson (2001) och Ferreira och Matos (2008) påvisade att institutionella investerare 

tenderade att investerare i större bolag. Nachemson-Ekwall (2012) påpekar att institutionella 

investerare är en stor marknadsaktör på Stockholmsbörsen idag. Detta skulle kunna anknytas 

till ett ökat köp-/säljtryck för de aktier som förflyttas till en högre/lägre lista då de blir 

mer/mindre attraktiva för institutionella investerare. 

Fama (1970) skriver om Efficient Market Hypothesis (fortsättningsvis EMH) vilken kanske 

också är den mest kända teoretiska hypotesen som försöker förklara hur marknaden fungerar. 

Denna hypotes utgår från att all information är kapitaliserad i aktiepriset. Detta innebär att det 

inte med tillgänglig information går att generera systematisk överavkastning, det vill säga 

under upprepande tillfällen, genom att förutspå framtida aktiekurser. En teoretisk hypotes som 

försöker förklara effekten vid revidering av index och förändring av börslistor som bygger på 

EMH är Information Signaling Hypothesis
1
 (fortsättningsvis ISH) (Zhou 2011; Jain 1987; 

Dhillon och Johnson 1991). Om ISH ska anses förklara en listförändring måste antingen 

värdeförändringen utebli eller måste listförändringen vara förenad med ny användbar 

information. Dessutom måste det nya värdet på aktien vara det nya jämviktsvärdet (Scholes 

1972). Det finns även andra teoretiska hypoteser, Price Pressure Hypothesis (PPH), Imperfect 

Substitution Hypothesis (IMPSH), Investor Awareness Hypothesis (IAH) och Liquidity 

Hypothesis (LH), som till skillnad från EMH förutspår marknadsrörelser i samband med 

listförändringar, indexförändringar, börsförändringar och blockhandel
2
 trots att dessa 

aktiviteter inte behöver vara förknippade med någon ny information. ISH förutspår inte några 

förändringar i aktievärde utan att ny information om företaget blir offentlig. Detta innebär att 

storleken på handeln inte ska ha någon större betydelse för värdet så länge själva 

köpet/försäljningen inte innebär någon ny information till marknaden (Scholes 1972). Scholes 

(1972) skriver även om Price Pressure Hypothesis (fortsättningsvis PPH) som är en annan 

känd teoretisk hypotes som förklarar marknadsrörelser. Denna utgår från att efterfrågekurvan 

på en aktie lutar nedåt på kort sikt, vilket får till följd att aktiepriset förändras då efterfrågan 

förändras. PPH hävdar att aktiepriset förändras i samband med blockhandel, 

indexrevideringar och listförändringar utan att transaktionen i sig innehåller någon ny 

information för att sedan på längre sikt återgå till det pris som EMH förutspår. Shleifer (1986) 

                                                           
1
 Ibland även benämnd ”Information Hypothesis”. 

2
 Definitionen av blockhandel är en order som är för stor för att kunna handlas genom vanlig aktiehandels-

procedur. Blockhandel kräver vanligtvis mer likviditet än vad marknaden kan erbjuda vilket gör att handel ofta 

sker med hjälp av förhandling. (Harris 2003)  
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tar upp Imperfect Substitution Hypothesis
3
 (fortsättningsvis IMPSH) som är snarlik PPH. 

Skillnaden är att aktiepriset inte går tillbaka till det pris som EMH/PPH förespråkar på längre 

sikt. Detta eftersom IMPSH antar att efterfrågekurvan på en aktie är nedåtlutande på lång sikt 

såväl som kort sikt. Merton (1987) menar att investerare endast kan ha kunskap om en del av 

alla möjliga investeringar vilket gör att de inte kan diversifiera sig i alla tillgångar. 

Investerarna kräver därför en premie i de företag som de investerar i. Detta är grunden till 

Investor Awareness Hypothesis
4
 (fortsättningsvis IAH) som förutspår att företag som 

förflyttas uppåt på listor får större igenkännedom
5
 och därmed större aktieägarbas vilket får 

aktiens pris att öka (Merton 1987).  

Likviditeten på aktiemarknaden kan anses vara av stor betydelse beroende på vilken teoretisk 

hypotes som förespråkas. Likviditet definieras, enligt Harris (2003), som möjligheten att 

kunna köpa eller sälja större kvantiteter av en tillgång snabbt och till en låg kostnad. Således 

ska aktiepriset på en likvid aktiemarknad inte påverkas av varken snabbhet, kostnad eller 

storlek på handeln (Söderberg 2009 se Harris 2003). Liquidity Hypothesis
6
 (fortsättningsvis 

LH) utgår från att företag som finns på en specifik lista på en börs kan ha tillgång till bättre 

likviditet än företag som befinner sig på andra listor (Gill 2012). Även om Gregoriou (2010) 

förklarar LH för företag som inkluderas/exkluderas i ett index kan vi använda hans förklaring 

för att förtydliga Gills (2012) förklaring. Då ett företag förflyttas till en högre lista på en börs 

vidhåller LH att likviditeten ökar eftersom aktien anses få mer uppmärksamhet av exempelvis 

både analytiker och media. Det är fördelarna med en ökad likviditet som sedan påverkar 

aktiepriset positivt. (Gregoriou 2010) Amihud och Mendelson (2000) argumenterar för att 

investerare kräver en premie för att handla i aktier som har låg likviditet. Då likviditeten ökar, 

minskar kapitalkostnaden för företaget då investerarna inte längre kräver en lika stor premie 

för att ha pengar investerade i aktien vilket i sin tur medför att värdet på bolaget ökar   

De ovan nämnda teoretiska hypoteserna kan delas in i två olika grupper, en som förespråkar 

att informationen är perfekt på marknaden och en som förespråkar att informationen inte är 

perfekt på marknaden. Det är egentligen bara EMH och ISH som på kort sikt anser att 

                                                           
3
 Shleifer (1986) benämner egentligen “Imperfect Substitution Hypthesis” för “Downward Sloping Demand 

Curve Hypothesis”. I detta arbete kommer vi benämna dessa två som ”Imperfect Substitution Hypthesis”. 
4
 Ibland även benämnd ”Investor Recognition Hypothesis”. 

5
 Igenkännedom defineras som investerares generella medvetenhet om företag. En hög igenkännedom innebär 

hög medvetenhet från investerarnas sida och vice versa. 
6
 Ibland även benämnd ”Information Cost and Liquidity Hypothesis”. 
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informationen är perfekt. Övriga teoretiska hypoteser förutom LH har alla motsättningar mot 

detta synsätt som enligt oss kan anses vara ganska extremt. PPH förespråkar att marknaden är 

effektiv på längre sikt medan IMPSH förespråkar att marknaden inte kan vara effektiv då 

aktier inte ses som perfekta substitutet till varandra. IAH argumenterar för den raka motsatsen 

mot fullkomlig information då denna teoretiska hypotes hävdar att investerare endast 

investerar i bolag de har vetskap om. LH kan beroende på om likviditetsinformation ska 

klassificeras som fundamental information som påverkar företagets värde eller om likviditet 

inte ska klassificeras som en informationskälla klassificeras in under båda grupperna. Det 

faktum att det finns många olika motsägande teoretiska hypoteser som försöker förklara 

samma fenomen, listeffekter, gör det intressant att undersöka vilka utav dem som bäst kan 

anses förklara prisförändringar, volymförändringar och likviditets-förändringar i samband 

med listförändringar på Stockholmsbörsen.  

Genom tidigare litteratur för listeffekter, indexeffekter och börseffekter har vi fått intuitioner 

om att indelning av bolag på en börs spelar roll för aktiens förutsättningar. Denna litteratur är 

främst från andra aktiemarknader än Norden, som inte har samma uppdelning av listor som 

NASDAQ OMX Nordic. Då det finns olika regler för olika börser angående listförändringar 

är det inte helt orimligt att en listförändring signalerar någon form av ny information till 

marknaden. På NASDAQ OMX Nordic är det endast storleken på företagets marknadsvärde 

under en specifik månad som avgör om uppflyttning eller nedflyttning skall ske. Således 

borde investerarna redan veta vilka företag som kommer förflyttas redan innan publikationen 

av flytten blir offentlig vilket i sin tur borde betyda att listförändringar på NASDAQ OMX 

Nordic inte är förenade med ny information. Detta ger oss möjligheten att till skillnad från de 

studier som är utförda mellan olika börser och på börser med flera kriterier för indelning av 

aktier att studera effekten av listindelning i en isolerad miljö utan att behöva kontrollera för 

ny information. I denna undersökning vill vi därför undersöka listeffekten när företag 

förflyttas från en lista till en annan lista på en börs. Då denna listeffekt med fördel studeras 

bäst i en isolerad miljö där informationsmängden kan kontrolleras utgör NASDAQ OMX 

Nordic ett lämpligt studieobjekt. I och med att Stockholmsbörsen är den största börsen som är 

inkluderad i NASDAQ OMX Nordic (Söderberg 2009) är det inte otänkbart att det också sker 

flest förflyttningar på denna börs vilket tillåter oss att använda statistiska metoder med större 

säkerhet. Ett alternativ för att få ännu fler observationer hade kunnat vara att inkludera hela 

NASDAQ OMX Nordic. Då vi inte kan bevisa att dessa marknader, som är inkluderade i 

NASDAQ OMX Nordic, beter sig på ett identiskt sätt hade vi ändå varit tvungna att dela upp 
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undersökningen efter marknader och således inte utökat antal observationer för varje 

studieobjekt. För att få ett rimligt antal observationer samtidigt som vi endast undersöker en 

börs känns det logiskt att vända sig till den största av NASDAQ OMX Nordics börser som har 

de egenskaper som vi efterfrågar. 

Ovanstående diskussioner leder oss till följande frågeställning: 

 Hur påverkades företags aktiekurser, volym och likviditet i samband med list-

förändringar på Stockholmsbörsen samt vilka teoretiska hypoteser kan förklara dessa 

effekter? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka om listförändringar är förenade med någon 

effekt avseende riskjusterad avkastning, volym och likviditet samt vilka teoretiska hypoteser 

som kan förklara dessa eventuella effekter i samband med listförändringar på 

Stockholmsbörsen mellan år 2007-2014.  

1.4 Ambition med uppsatsen 

Detta arbete ämnar undersöka hur en eventuell ”listeffekt” har sett ut på Stockholmsbörsen 

sedan introduktionen av listorna small cap, mid cap och large cap. Vi kommer även att 

försöka förklara effekten med hjälp av ovan nämnda teoretiska hypoteser. Studien har som 

mål att komplettera tidigare forskning som är gjord angående listeffekter då studien breddar 

forskningen till en mindre börs med öppen urvalsprocess vilket förhoppningsvis också 

kommer ge oss en djupare förståelse för listeffekter som marknadsanomali. Utöver det rent 

teoretiska bidraget kommer studien även vara intressant för investerare, företag och 

Stockholmsbörsen som helhet. Om vi utgår från Friedmans (1970) synsätt att företag finns till 

för att generera avkastning till dess ägare innebär detta att ett företags uppgift är att öka sitt 

marknadsvärde. Indutrades VD Johnny Alvarsson uttalade sig om att en förflyttning från mid 

cap till large cap både skulle gynna företaget och dess ägare samt att ett av Indutrades mål var 

att just förflytta företaget till large cap (Dagens Industri 2014). Vår studie kommer ge svar på 

om det finns några effekter i samband med förflyttningen och därmed också om företag likt 

Indutrade borde ha som mål att klättra uppåt i listorna. För den enskilde investeraren kan vår 

studie översättas till handelsregler vilka skulle kunna generera systematisk överavkastning. 

Slutligen är studien även intressant för Stockholmsbörsen som helhet då resultatet skapar 

förståelse för vad uppdelningar och regleringar kring aktiehandel kan medföra för effekter. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning 

Det inledande kapitlet ger en bakgrund till aktiemarknadens syfte, vikten av en effektiv 

marknad och marknadsanomalin listeffekter. Problemdiskussionen bygger på de olika 

teoretiska hypoteserna som tagits fram för att förklara marknadsanomalier så som listeffekter, 

indexeffekter och börseffekter. Problemdiskussionen avslutas i en frågeställning och ett syfte, 

vidare presenteras även vår ambition med denna undersökning. 

Kapitel 2 - Metod 

Metodkapitlet beskriver hur vi ska gå till väga för att besvara vår frågeställning och syfte på 

bästa sätt. Här beskrivs även vilka alternativa vägar vi kunde ha gått. Studien kommer att ha 

en teoretisk utgångspunkt och en deduktiv forskningsansats. Här introduceras också 

undersökningsmetoden eventstudie som vi kommer använda oss utav, kunskapssyn och vilka 

informationskällor vi kommer använda. 

Kapitel 3 - Stockholmsbörsen, en del av NASDAQ OMX Nordic 

Detta avsnitt är till för att beskriva vårt undersökningsobjekt Stockholmsbörsen. Det ger en 

bakgrund till Stockholmsbörsens uppdelning av listor och vilka regler som omringar 

listrevideringar. 

Kapitel 4 - Teoretisk referensram och tidigare litteratur 

I kapitel fyra fördjupas de teoretiska hypoteserna som först togs upp i problemdiskussionen 

som kan förklara marknadsanomalien listeffekter, dessa teoretiska hypoteser är inte allt för 

sällan motsägande. Uppflyttning eller nedflyttning mellan börslistor kan påverka information 

till marknaden, efterfrågan på aktien, aktiers igenkännedom, volym i aktien och aktiens 

likviditet vilka de olika teoretiska hypoteserna lägger olika vikt vid. Vidare presenteras även 

tidigare forsknings resultat angående listförändringar, indexförändringar och 

börsförändringar. Detta kapitel ligger senare till grund för våra hypoteser som ska testas. 

Kapitel 5 - Hypoteser 

I det femte kapitlet presenterar vi våra åtta hypoteser vilka har sin grund i de teoretiska 

hypoteserna och tidigare forskning som presenterades i kapitel fyra. 
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Kapitel 6 - Empirisk metod 

Vi presenterar och argumenterar för vår valda metod eventstudie i detta kapitel samtidigt som 

vi presenterar urval, bortfall och hur data har samlats in för undersökningen. Vi argumenterar 

även för vilka ekonometriska specifikationer vi kommer använda oss utav för att beräkna och 

statistiskt testa systematisk över/under -avkastning, -likviditet och -volym. 

Kapitel 7 - Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de statistiska undersökningarna. Resultatet är 

uppdelat efter förflyttning och presenteras enligt följande ordning med tillhörande diagram 

och tabeller: small cap - mid cap, mid cap - large cap, mid cap - small cap och large cap - 

mid cap. 

Kapitel 8 - Diskussion och analys 

I kapitel åtta tolkar och analyserar vi våra resultat i förhållande till våra uppsatta hypoteser. 

Dessa jämförs och analyseras mot de teoretiska hypoteserna och tidigare litteratur som vi 

presenterade i kapitel fyra. 

Kapitel 9 - Slutsats 

I det sista kapitlet diskuterar vi det slutliga resultatet av vår undersökning och drar slutsatser 

baserat på vår analys. Vi framför även möjligheter till framtida forskning. 
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2 Metod 

2.1 Teoretisk utgångspunkt och val av teorier 

Vårt syfte med undersökningen är att studera marknadsrörelser i samband med att företag 

förflyttas antingen upp eller ner mellan listorna small cap, mid cap och large cap på 

Stockholmsbörsen. Tidigare forskning har främst fokuserat på den amerikanska marknaden 

där regelverk och förutsättningar inneburit fler faktorer som påverkar förflyttningar av företag 

mellan olika listor (Gill 2012). Vår studie bygger på den svenska aktiemarknaden där 

listförändringar enbart styrs av en faktor, företags marknadsvärde under en specifik månad, 

vilket är till fördel för att studera marknadsrörelser då det går att utesluta ny information till 

marknaden. För att uppfylla syftet kommer vi att utforma hypoteser som är framtagna med 

hjälp av tidigare forskning kring listeffekter, indexeffekter och börseffekter samt de teoretiska 

hypoteserna Efficient Market Hypothesis (EMH), Information Signaling Hypothesis (ISH), 

Price Pressure Hypothesis (PPH), Imperfect Substitution Hypothesis (IMPSH), Investor 

Awareness Hypothesis (IAH) och Liquidity Hypothesis (LH). Dessa sex teoretiska hypoteser 

är ett naturligt val för vår undersökning då de alla är väletablerade i tidigare forskning 

angående listeffekter, indexeffekter och börseffekter. Våra hypoteser kommer först och främst 

testa om det sker någon marknadsrörelse i samband med listförändringar. Vidare kommer 

sedan hypoteser användas för att försöka förklara dess eventuella effekter och härleda dessa 

till befintliga teoretiska hypoteser. 

2.2 Forskningsansats 

Vårt syfte med undersökningen kommer att uppnås genom att vi försöker förklara 

marknadsrörelser med hjälp av befintliga teoretiska hypoteser. Detta innebär att vår 

undersökning utgår från ett teoretiskt angreppssätt vilket gör att undersökningen har en 

deduktiv forskningsansats. Ett alternativt till vår undersökning hade kunnat vara en induktiv 

forskningsansats med utgångspunkt från datamaterialet och resultat för att sedan utveckla 

teorier. (Saunders et al. 2009; Ethridge 2004; Bryman och Bell 2005) Då vi inte har som syfte 

att samla in data för att sedan utveckla teorier samt att det hade varit svårt att utgå från 

marknadsrörelser utan att veta vad som egentligen förklarar dessa effekter fann vi att det 

deduktiva angreppssättet passar vår undersökning och hjälper oss att besvara vårt syfte bäst. 

Ett induktivt synsätt för vår undersökning hade säkerligen inte bidragit med speciellt mycket 

då forskning kring effekter av listförändringar och indexförförändringar är ett väl utforskat 
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område i vissa delar av världen. Detta har medfört att det redan finns etablerade och 

uttömmande teorier. Därför ser vi det som osannolikt att vi under så här pass kort 

undersökningstid skulle kommit fram till nya teorier och därmed på detta vis bidragit till 

forskningsområdet kring listeffekter.   

2.3 Undersökningsstrategi, undersökningsmetod och val av data 

För att besvara vårt syfte kommer vi använda oss utav en kvantitativ undersökningsstrategi, 

och analysera med hjälp utav statistik. Alternativet hade varit en kvalitativ undersökning men 

resultatet av en sådan undersökning hade antagligen inte besvarat vår frågeställning utan 

snarare besvarat vad företagsledare tror att det finns för fördelar och nackdelar av att befinna 

sig på en specifik börslista. Detta givet att vi exempelvis intervjuat företagsledare. (Bryman 

och Bell 2005; Saunders et al. 2009) Undersökningsmetoden som vi kommer använda oss av 

är eventstudie. Eventstudie är en metod som kan mäta utfallet av en viss händelse och då 

listförändringar kan betraktas som en händelse i tiden som kan påverka andra variabler är 

denna metod att föredra. Alternativt skulle vi kunna använda oss utav ”panel data 

methodology” för hela tidsperioden. Då denna metod hade medfört att vi hade behövt ha data 

för en stor andel av de börsnoterade företagen åtta år bakåt i tiden samt kontrollera för en 

mängd tänkta variabler, både omedvetna och medvetna, fann vi att eventstudie som metod 

passar vårt syfte bättre. Eventsudie som metodologi har starkt fäste inom finansiell forskning, 

nationalekonomisk forskning och inom redovisning då den lämpar sig till att studera 

företagsspecifika händelser (Campbell et al. 1997; Binder 1998). 

Ethridge (2004) skriver att dålig information är betydligt sämre än ingen information alls, 

därför krävs det noggrannhet och ett kritiskt förhållningsätt från vår sida vid 

informationsinsamling. Genom att använda oss utav kvantifierbar sekundärdata, tidigare 

forskning och en strukturerad metod kommer replikerbarheten i vår undersökning att vara 

hög. En kvantitativ undersökning kräver en stor mängd data som antingen kan vara av primär 

eller av sekundär typ. För vår undersökning har vi valt att samla data från NASDAQ OMX 

Nordics databas, SIX Financial Information samt årsredovisningar vilket är sekundärdata. Då 

vår undersökning utförs under en begränsad tid är det fördelaktigt att använda sig utav 

sekundärdata framför primärdata. Nackdelen med primärdata är att det oftast är tidskrävande 

och dyrt att införskaffa sig (Ethridge 2004; Ghauri och Grønhaug 2005). Fördelar med 

sekundärdata är att det är betydligt billigare att införskaffa sig och tidsbesparande. Då 

primärdata ofta är tidskrävande att samla in går det vid användandet av sekundärdata att lägga 



11 
 

mer tid åt att analysera resultatet. (Bryman och Bell 2005; Saunders et al. 2009; Ghauri och 

Grønhaug 2005)  

2.4 Kunskapssyn 

För att kunna undersöka effekter av att företag förflyttas mellan olika listor på 

Stockholmsbörsen kommer vår undersökning anta en kvantitativ undersökningsstrategi och 

ett deduktivt förhållningssätt för att kunna besvara vårt syfte. Vi kommer anta ett positivistiskt 

synsätt då vi har som mål att skildra verkligheten och generalisera vårt resultat. Ett sådant 

synsätt präglas av både oberoende och objektivitet där vetenskapen ska anses vara 

värderingsfri. Då vi kommer utgå från tidigare forskning och sekundärdata vid genererandet 

och testandet av hypoteser är detta synsätt till fördel får vår undersökning. (Bryman och Bell 

2005; Saunders et al. 2009) Ett alternativ till det positivistiska synsättet hade kunnat vara 

hermeneutiskt synsätt som innebär en tolkande inställning till vår undersökning (Bryman och 

Bell 2005). Då vi i vår undersökning utgår från befintlig data för att kunna förklara effekter av 

listförändringar och hitta samband mellan variabler gör att det hermeneutiska synsättet inte 

passar vår undersökning. 

2.5 Informationskällor 

Vid utvecklandet av vårt avsnitt om teoretisk referensram samt tidigare litteratur har vi 

försökt i den mån det går att härleda till de forskare som varit först med att introducera de 

teoretiska hypoteserna. Detta för att få en så bred överblick över forskningen som möjligt. Vi 

har fokuserat på litteratur som handlar om listeffekter, indexeffekter och börseffekter då dessa 

marknadsanomalier har gemensamma förklarande teoretiska hypoteser. Litteraturen har 

främst inhämtats från vetenskapliga artiklar och avhandlingar genom databaserna Onesearch, 

Business Source Premier och Google Scholar men även böcker har använts. Referenslistor 

från både avhandlingar och vetenskapliga artiklar har varit till stor hjälp vid 

informationssökandet. Vårt datamaterial är inhämtat från NASDAQ OMX Nordics databas, 

SIX Financial Service samt årsredovisningar från respektive företag vilka alla kan anses ha en 

hög kvalité och tillförlitlighet.  
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3 Stockholmsbörsen, en del av NASDAQ OMX Nordic 

Under 1990-talet blev handel med aktier mer formaliserat på Stockholmsbörsen, 

handelsvolymen var tio till trettio gånger större 2004 jämfört med 1990. En förklaring till 

denna ökning kan, enligt Söderberg (2009), vara att intresset för att handla med aktier ökade 

vilket kan vara ett resultat av att det både blev billigare och lättare att handla med aktier. 

Under 2004 slogs Helsingforsbörsen, Rigabörsen och börsen i Tallinn samman vilka 2005 

även slogs samman med Köpenhamnsbörsen. OMX Nordic lanserades 2006 och inkluderade 

börserna Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. Året därpå köptes OMX Nordic upp av 

amerikanska NASDAQ. Idag består NASDAQ OMX Nordic av Stockholms-, Köpenhamns- 

och Helsingforsbörsen med tillägg för handel på både den Isländska och den Norska börsen. 

(Söderberg 2009) Genom att slå samman börserna harmoniserades börshandeln i Norden 

vilket gjorde det lättare för investerare att handla. Före sammanslagningen var handeln med 

aktier på Stockholmsbörsen uppdelat i en A-lista och en O-lista. Dessa listor försvann efter 

sammanslagningen, idag är Stockholmsbörsen uppdelat i listorna small cap, mid cap och large 

cap. (NASDAQ OMX 2014a)  

Som vi skrev i bakgrunden är Stockholmsbörsens listor inte bestående utan börsen justerar 

och förflyttar bolag mellan dessa listor beroende på bolagens marknadsvärde, gränserna som 

styr i vilken lista ett bolag ska befinna sig på är fasta. (NASDAQ OMX 2014b) 

Large cap - bolag som har ett marknadsvärde över 1 miljard EUR. 

Mid cap - bolag som har ett marknadsvärde som överstiger 150 

miljoner EUR och understiger 1 miljard EUR. 

Small cap - bolag som har ett marknadsvärde som understiger 150 

miljoner EUR. 

Stockholmsbörsen har som mål att upprätthålla korrekthet i dessa listor. För att listorna ska 

vara så korrekta som möjligt utförs därför årligen en revidering av listorna för att kontrollera 

om bolag behöver förflyttas eller ej. Alla bolag på listorna revideras under november månad 

och utredningen baseras på bolagets genomsnittliga marknadsvärde under denna månad. Detta 

innebär att det är november månads genomsnittliga marknadsvärde som styr vilken lista 

bolaget kommer befinna sig på första handelsdagen nästa år. Revideringen av listorna görs 

offentlig i slutet av december. (NASDAQ OMX 2014b) Revidering en gång per år infördes 
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först 2010. Mellan 2007-2009 utfördes dubbla revideringar efter bolags genomsnittliga 

marknadsvärde, dels i november men även en revidering under maj månad. Resultatet av maj 

månads revidering offentliggjordes under juni månad och förflyttningen till ny lista gjordes 

första handelsdagen i juli samma år. (NASDAQ OMX 2009a)  

Kriterierna för varje lista är kända och baseras enbart på information som är tillgänglig för 

allmänheten vilket gör att det inte kommer innebära någon ny information vid varken 

annonsering eller justering av listorna. I praktiken innebär detta att det är möjligt, med större 

säkerhet, att förutspå vilka företag som kommer förflyttas från en lista till en annan desto 

närmare slutet av november månad som processen går.  

Det finns dock vissa tilläggskriterier för revideringen av listor. Bolag som har ett 

marknadsvärde som understiger/överstiger 50 % av minimum-/maximumgränsen (som vi 

beskrev ovan) kommer att förflyttas direkt när börsen öppnar efter årsskiftet. Bolag som inte 

berörs av denna 50-procentregel, det vill säga bolag som har ett marknadsvärde som är mellan 

kravet för den specifika listan och 50-procentsregeln, kommer inte förflyttas direkt efter 

årsskiftet. Dessa bolag kommer att stanna kvar på sin nuvarande lista även nästa år, detta 

kallar Stockholmsbörsen för en transit-period. Transit-perioden varar i minst tolv månader, till 

nästa undersökningsperiod som sker i november året efter. Om bolagen fortfarande har ett 

genomsnittligt marknadsvärde i november året efter som antingen överstiger eller understiger 

gränserna för varje lista kommer de att förflyttas direkt. Transit-perioden är till för att 

Stockholmsbörsen inte ska ta förhastade beslut om uppflyttningar och nedflyttningar. Syftet 

med denna konstruktion av förflyttningar mellan olika listor på börsen är att försöka stå emot 

marknadsfluktuationer och stödja finansiell stabilitet för Stockholmsbörsens noterade bolag. 

(NASDAQ OMX 2014b) 
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4 Teoretisk referensram och tidigare litteratur 

4.1 Förklarande teoretiska hypoteser 

De teorier, eller som grundarna till teorierna själva kallar för hypoteser och som vi kommer 

att använda i detta arbete härstammar från forskning kring listeffekter (då en aktie förflyttas 

till en högre lista eller förflyttas till en lägre lista) men även kring indexeffekter (då en aktie 

inkluderas eller exkluderas från ett index), blockhandel (då stora partier aktier köps och säljs) 

och börseffekter (då en aktie förflyttas från en börs till en annan).  

4.1.1 Efficient Market Hypothesis (EMH) och Information Signaling Hypothesis 

(ISH)  

Den kanske mesta kända teoretiska hypotesen angående marknadsrörelser är EMH. EMH 

vidhåller att all information som finns tillgänglig är inkluderad i aktiepriset vilket medför att 

en investerare inte givet informationen som finns tillgänglig ska kunna generera systematisk 

överavkastning i förhållande till den tagna risken. (Fama 1970; Elton et al. 2011) Fama (1970) 

klassificerar denna teoretiska hypotes i tre olika kategorier beroende på den information som 

finns tillgänglig, svag-, semi-stark- och stark form. Den svaga formen av EMH innebär att 

informationsmängden
7
 endast innehåller historisk avkastning, den semi-starka formen av 

EMH innebär att informationsmängden innehåller all publik information och den starka 

formen av EMH vidhåller att informationsmängden innehåller all information, även 

insiderinformation. Detta innebär således att de olika formerna av EMH påstår att priset 

reflekteras av olika informationsnivåer och förutspår därmed antagligen också olika 

jämviktspriser. (Fama 1970)  

EMH bygger på tre antaganden: inga transaktionskostnader, all information finns tillgänglig 

kostnadsfritt för alla marknadsdeltagare och att alla marknadsdeltagare håller med om vad 

informationsmängden har för inverkan på priset, även om dessa antaganden är viktiga för 

EMH är de inte helt nödvändiga. En marknad kan vara effektiv även om något av de tre 

antaganden inte är uppfyllda så länge priset ändå speglar informationsmängden ifråga. (Fama 

1970). 

                                                           
7
 Den informationen som är inkluderad i aktiepriset. 
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Scholes (1972) presenterade en teoretisk hypotes som han kallade för. Denna utgår från att 

aktier är perfekta substitut till varandra vilket innebär att aktier har en horisontell 

efterfrågekurva och förutspår att aktiens pris endast förändras då någon ny information släpps 

om företaget. Substituthypotesen, som Scholes (1972) presenterade, är identisk med EMH 

men har ett annat namn då Scholes (1972) använde teorin för att förklara effekter av 

blockhandel.  

Vid listförändringar och indexförändringar nämner tidigare forskning en teoretisk hypotes, 

ISH, som även den kan liknas vid EMH.  ISH har sin grund i EMH och introducerades av Jain 

(1987) och Dhillon och Johnson (1991). Jain (1987) argumenterade för att inkluderande eller 

exkluderande ur ett index kan innehålla information som får allmänheten att ändra uppfattning 

om företagets framtid. Ett företag som blir inkluderat i ett index kan exempelvis öka i pris då 

företaget sänder positiva signaler till allmänheten om riskreducering. Enligt Bikitimirov et al. 

(2004) är ett av S & P 500 indexkommittés urvalsprocesskriterier att de vill undvika 

överdriven omsättning av företag i indexet. Då S & P 500`s indexkommitté besitter 

överlägsen information och expertis om företagen som ska inkluderas antar Bikitimirov et al. 

(2004) att deras beslut om inkludering/exkludering kan innehålla ny och värdefull information 

till allmänheten vilket också enligt honom är förklaringen till att priset ändras.  

Den svenska listindelningen styrs inte av någon indexkommitté men konkret skulle EMH och 

ISH ändå kunna förklara effekter i samband med listförändringar på Stockholmsbörsen. Det 

skulle kunna vara möjligt att argumentera för att ny och värdefull information släpps till 

marknaden då företag byter från en lista till en annan. Kanske är det så att de företag som 

befinner sig på en högre lista har någon fördel gentemot de företag som befinner sig på en 

lägre lista. Om detta är fallet borde EMH och ISH  innebära att priset ökar då ett bolag 

förflyttades från en lägre lista till en högre och vice versa.  

4.1.2 Price Pressure Hypothesis (PPH) och Imperfect Substitution Hypothesis 

(IMPSH) 

Två teoretiska hypoteser som är väldigt lika varandra är PPH och IMPSH. Eftersom dessa 

liknar varandra tar vi upp dem under samma rubrik då vi känner att detta kommer underlätta 

att förstå skillnaderna mellan dem.  

Kraus och Stoll (1972) applicerade en teoretisk hypotes som de benämnde ”Distribution 

Effect Hypothesis” på blockhandel i USA, vilken de sedan delade in i två olika versioner. Den 
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första byggde på volym i handeln för aktien och den andra byggde på ett antagande om olika 

preferenser hos investerare. Den första versionen utgår från att det kan vara dyrt och svårt att 

på kort sikt finna investerare som är villiga att handla stora aktieposter. För att en säljare ska 

kunna finna köpare på kort sikt sänks priset till nivåer under marknadspriset för att på så sätt 

locka köpare. Köparen av aktierna i Kraus och Stoll (1972) förklaring var en market maker
8
 

som sedan sålde vidare aktierna till marknadspriset eller ett pris mellan marknadspriset och 

försäljningspriset. Detta innebär att aktiens pris på längre sikt kommer återgå till 

jämviktspriset. Den första versionen kan antas vara densamma som forskare efter Kraus och 

Stoll (1972) benämner PPH. Kraus och Stoll (1972) andra version bygger på att investerare 

har olika preferenser om aktier vilket gör att vissa investerare kanske värdesätter en aktie 

högre än andra investerare. Detta gör det svårt för exempelvis en storägare att finna andra 

investerare som värdesätter innehavet lika mycket som storägaren gör vilket då påverkar 

försäljningspriset. Denna effekt väntas vara bestående då efterfrågekurvan på kort sikt såväl 

som på lång sikt väntas vara nedåtlutande. Den andra versionen kan snarare liknas vid den 

hypotes som av forskare efter Kraus och Stoll (1972)  benämns IMPSH. 

Scholes (1972) presenterade PPH som bygger på antagandet om att stora 

aktiepostförsäljningar sänker priset på en aktie trots att de inte är förenade med någon ny 

information. Detta eftersom investerare som inte hade tänkt handla i aktien måste lockas av en 

högre avkastning för att erbjuda likviditet till marknaden. Detta innebär att efterfrågekurvan 

för en aktie är nedåtlutande, i alla fall på kort sikt, till skillnad från EMH som förutspår en 

horisontell efterfrågekurva. PPH vidhåller att marknaden på längre sikt kommer att återgå till 

jämviktspriset, det vill säga det priset som EMH förespråkar. (Scholes 1972; Kappou et al. 

2008) PPH vidhåller även att volymen temporärt kommer att förändras i takt med 

prisförändringen. (Harris och Gurel 1986) Harris och Gurel (1986) undersöker dock endast 

företag som inkluderas i ett index. Däremot skriver Rahman och Rajib (2014) att volymen 

temporärt kommer öka för de förteg som både inkluderas och exkluderas från ett index.  

Harris och Gurel (1986)  presenterade kort IMPSH. IMPSH vidhåller likt Kraus och Stolls 

(1972) andra version att aktier inte är perfekta substitut till varandra vilket medför att aktien 

har en nedåtlutande efterfrågekurva både på kort sikt och lång sikt. Kortfattat förutspår 

IMPSH att då efterfrågan ökar för en viss aktie i samband med exempelvis en listförändring 

                                                           
8
 Market makers är prissättare som justerar köppriser och säljpriser på aktier beroende på efterfrågan. Market 

makers bidrar med likviditet och kontinuitet i handeln. (Madhavan 2000) 
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flyttas efterfrågekurvan utåt och prisförändringen kommer vara bestående då det nya priset 

anses vara jämviktspriset i denna teoretiska hypotes. Detta till skillnad från PPH som 

förutspår att priset kommer att återgå till jämviktspriset som EMH förespråkar. (Kappou et al. 

2008; Harris och Gurel 1986) Angående IMPSH och volymförändringar påpekar Bechmann 

(2004) att effekten av en indexförändring både kan vara kortsiktig och långsiktig beroende på 

hur investerare agerar på marknaden. Om merparten av investerarna följer en passiv strategi 

det vill säga köpa och behålla aktier kommer effekten i volymen att vara temporär till skillnad 

från om investerarna ägnar sig åt mer aktiva strategier. (Bechmann 2004)  

En konkretisering av PPH på listförändring innebär att de företag som förflyttas uppåt 

kortsiktigt ökar sin aktiekurs samtidigt som volymen ökar. För företag som förflyttas nedåt 

minskar aktiekursen kortsiktigt medan volymen både kan öka eller minska. IMPSH däremot 

skulle förutspå långvariga effekter i aktiepriset vilka härstammar från att investerare har olika 

preferenser för företag på olika listor, vad gäller volymförändringar kan de både vara 

temporära och permanenta.   

4.1.3 Investor Awareness Hypothesis (IAH) 

CAPM (se appendix 1) utgår från att all information är lika bland alla investerare. Merton 

(1987) vidareutvecklade CAPM med antagandet om att informationen är ofullständig bland 

investerarna och det är denna modell som ligger till grund för IAH. I stora drag innebär IAH 

att en ökning av företagets aktieägarbas kan bidra till både sänkt kapitalkostnad och ett ökat 

marknadsvärde för företag. Modifieringen av CAPM innebar att den förväntade avkastningen 

på aktien ökar med den systematiska risken medan den förväntade avkastningen på aktien 

minskar i förhållande till företagets relativa aktieägarbas. Enligt Merton (1987), allt annat 

lika, kommer en ökning av företagets relativa aktieägarbas att minska företagets kostnad för 

kapital och öka företagets aktiepris. Investerare investerar enbart i en liten del av alla 

tillgångar som finns att tillgå i världen, vilket enligt Merton (1987) och Chen et al. (2004) 

innebär att en investerare endast investerar i aktier de är medvetna om. Det finns en kostnad 

för investerare i att inte vara medvetna om en tillgång och bristen i denna medvetenhet hos 

investerare benämner Merton (1987) för ”shadow cost”. Detta innebär att investerare kommer 

att kräva en premie, shadow cost, för den icke systematiska risk som orsakas av att inte vara 

tillräckligt diversifierad (Bodnaruk och Ostberg 2009). En aktieförflyttning till en högre lista 

på en börs skulle kunna göra fler investerare medvetna om aktien vilket kan göra att 

aktieägarbasen ökar. Då aktieägarbasen ökar minskar kostnaden för eget kapital då dess ägare 
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kan tänkas bli mer diversifierade och därmed inte kräva företaget på en extra premie (shadow 

cost). En lägre kapitalkostnad leder till ett högre aktiepris som förväntas vara permanent. 

(Chen et al. 2004) Då investerare ej kan glömma att aktier existerar men lättare kan inse att 

vissa företag existerar förväntas, enligt IAH, att effekten i aktiepriset kommer vara större för 

företag som förflyttas uppåt än för företag som förflyttas nedåt (Chen et al. 2004).  

4.1.4 Liquidity Hypothesis (LH) 

Likviditet i aktiehandel kan enligt Harris (2003) definieras genom att det ska finnas potential 

av att köpa/sälja stora aktieorder snabbt och till låg kostnad. Elyasiani et al. (2000) 

argumenterar för att investerare efterfrågar en likvid aktiemarknad och Baker och Johnson 

(1990) argumenterar för att likviditet är en av de främsta drivkrafterna för företagsledare 

varför företag vill återfinnas på en börs. Investerarens medvetenhet för en aktie och dess 

likviditet är nära relaterade, vilket gör det intressant att även inkorporera LH i resonemanget 

för detta arbete. LH introducerades av Amihud och Mendelson (1986) (även Shleifer (1986) 

förespråkade LH som en alternativ förklaring till hans undersökning). Det ska tilläggas att 

Demsetz (1968) var en av de första att finna ett samband mellan ett företags spridning mellan 

köp- och säljkursen och transaktionskostnader. Han fann att likviditeten är bättre när det är 

större konkurrens på marknaden (fler aktieägare), vilket innebär att likviditeten bör vara bättre 

för större företag än för mindre företag. Mindre företag har ofta en mindre aktieägarbas, lägre 

handelsvolym och sämre likviditet än vad större företag har. Dessa företag har, enligt Banz 

(1981), ofta högre avkastningskrav än större företag, vilket förklaras av att investerare möter 

högre risk i och med brist på både likviditet och information. Gårdängen (2005) hävdar att 

företag med sämre likviditet i aktien får högre kapitalkostnad. 

Shleifer (1986) och Amihud och Mendelson (1986) förklarar LH genom att ökad likviditet i 

ett företags aktier kan bidra till högre marknadsvärde för företaget. Investerare kräver högre 

avkastning när likviditeten är låg eftersom de vill kompenseras för den risk som det medför 

att inneha illikvida aktier. Detta bidrar till ett incitament för företaget att öka likviditeten 

vilket leder till lägre kapitalkostnad och högre pris för dess aktier. Shleifer (1986) förklarar att 

företag som är noterat på en börs följs av ett större antal analytiker, investerare och media 

vilket ökar den publika tillgängliga informationen. Detta bidrar till att handeln i aktien ökar 

och likviditeten ökar. Shleifer (1986) menar att den ökade likviditeten minskar den förväntade 

avkastningen på aktien vilket också ökar priset på företagets aktier. Bechmann (2004) skriver 

att LH förutspår att prisförändringen kommer vara permanent. 
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För vår undersökning om listförändringar skulle LH innebära att företag som förflyttas uppåt 

kommer få en bättre likviditet i dess aktie vilket medför att priset borde öka, det motsatta 

gäller för företag som förflyttas nedåt. 

4.1.5 Sammanfattning över de beskrivna teoretiska hypoteserna 

Som framgår av tabell 4.1 är det endast PPH som inte förutspår att aktiepriset kommer 

förändras permanent i samband med listförändringar. När det gäller resultat förutspår IMPSH 

och PPH likvärdiga förändringar förutom just på lång sikt. Det är endast dessa två teoretiska 

hypoteser som lägger någon större vikt på volymförändringar i samband med listförändringar. 

Flera tidigare studier har använt volym som en proxy för likviditet vilket borde betyda att LH 

också har något samband med volymen. PPH, IMPSH och LH skiljer sig dock från varandra 

vad gäller bakomliggande orsaker till prisförändringen. EMH skiljer sig från övriga teoretiska 

hypoteser då EMH antar fullständig information på marknaden. Detta gör inte IAH då den 

påstår att det är investerares olika medvetenhet om olika aktier som påverkar aktiepriset. 

 

Tabell 4.1. Summering av vad de olika teoretiska hypoteserna förutspår för effekter vid listförändring 

  EMH/ISH PPH IMPSH IAH LH 

 

Efficient Market 
Hypothesis 

Information 

Signaling 
Hypothesis 

Price Pressure 
Hypothesis 

Impefect Substitution 
Hypothesis 

Investor Awareness 
Hypothesis 

Liquidity 
Hypothesis 

Permanent 

effekt i 

aktiepriset 

Ja Nej Ja Ja Ja 

Pris vid 
     

Uppflyttning Stiger Stiger Stiger Stiger Stiger 

Nedflyttning Sjunker Sjunker Sjunker 
Ingen markant 

förändring 
Sjunker 

Volym vid 
     

Uppflyttning - Ökar Ökar - - 

Nedflyttning - Ökar Ökar - - 

Likviditet vid 
     

Uppflyttning - - - - Ökar 

Nedflyttning - - - - Minskar 

Notering: beteckning (-) betyder att den teoretiska hypotesen inte lägger någon vikt vid detta utfall. 
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4.2 Tidigare forskning angående effekter i samband med index-, list-, och 

börsförändringar 

Vår undersökning ämnar att undersöka effekter i samband med listförändringar. För att skapa 

en bättre förståelse för ämnet krävs en genomgång av tidigare forskning om listeffekter men 

även tidigare forskning om indexeffekter och börseffekter. Detta då dessa fyra områden 

bygger på samma teoretiska grund. Det finns en uppsjö med olika studier inom dessa områden 

som har delade meningar om resultat. Detta innebär att nedanstående avsnitt inte ska ses som 

uttömmande för all forskning inom listeffekter, indexeffekter och börseffekter, utan snarare 

som ett försök att ge en inblick och visa på dess variation i resultat. Vidare i arbetet kommer 

annonseringsdagen då det annonseras om en förflyttning skrivas som AD och den effektiva 

dagen när företag förflyttas kommer skrivas som ED.  

4.2.1 Tidigare resultat av forskning kring indexeffekter 

En välkänd studie inom detta område är Harris och Gurels (1986) studie av S & P 500 index 

mellan åren 1973-1983. Harris och Gurel (1986) testade om volym och pris kan förändras 

trots att ingen ny information om aktien släppts till marknaden. De fann att volymen i aktier 

som inkluderades i index ökade i AD jämfört med de föregående åtta veckornas medelvärde. 

Även den genomsnittliga volymen efter AD visade på ökad volym. Harris och Gurel (1986) 

fann också att aktiers värde ökade i samband med indexförändringen mellan åren 1978-1983 

men inte mellan åren 1973-1977 vilket de förklarade genom att indexfonders innehav kraftigt 

ökade under undersökningsperioden. De menande att detta var ett bevis för att pris-

förändringarna inte berodde på att ny information inkluderades i priset då EMH hade 

förutspått att effekten skulle vara den samma över tiden. Ett kanske starkare bevis för att 

motbevisa EMH var att de fann att aktievärdet återgick med tiden till det normala vilket 

gjorde att de drog slutsatsen att PPH förklarade prisfluktuationen på ett bättre sätt än EMH. 

Kappou et al. (2008) kom fram till i princip det motsatta, att ISH förklarade resultatet på bästa 

sätt (som vi skrev tidigare är ISH och EMH snarlika), då de undersökte S & P 500 mellan 

åren 1990-2002. De fann att systematisk avkastning och volym ökade i samband med både 

AD och ED. Kappou et al. (2008)  påstod att det var arbitragehandlare som påverkade priset 

och volymen då de handlade under AD för att sälja till indexfonder under ED. Dock steg 

priset inte lika mycket i ED som vid AD eftersom det ökade köptrycket enligt Kappou et al. 

(2008)  från indexfonder matchades med det ökade säljtrycket från arbitragehandlare. De fann 

även att priset på aktien tenderade att stanna kvar i höjd med priset efter det att aktien 

inkluderats i indexet i 15 dagar. Med detta som grund drog de slutsatsen att effekten var 
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permanent. Lynch och Mendelhall (1997) undersökte 108 stycken in- och utträde i S & P´s 

500 index mellan åren 1990-1995. De fann att företag som inkluderades i indexet hade positiv 

avkastning mellan AD och ED medan de hade negativ avkastning efter ED. Företag som 

exkluderades ur indexet visade på motsatt effekt. 

En undersökning som inte likt ovanstående bygger på S & P 500 är Bechmanns (2004) 

undersökning av det danska KFX-indexet. Indexet består av 20 bolag vilka väljs ut efter två 

kriterier. Först samlas de 25 mest omsatta bolagen i en grupp som sedan rangordnas efter 

marknadsvärde, de 20 största företagen av dessa utgör sedan indexet. Till skillnad från de 

övriga två studierna undersökte Bechmann (2004) både företag som inkluderades och 

exkluderades från indexet. Han fann bevis för IMPSH och LH på längre sikt och bevis för 

PPH på kortare sikt. 

4.2.2 Tidigare resultat av forskning kring listeffekter  

Baker och Edelman (1990) utförde en undersökning mellan åren 1982-1987 där företag 

förflyttades inom NASDAQ OTC. Viswanathan et al. (1997) utförde däremot en studie över 

företag som enbart förflyttades till NASDAQ NMS, där de undersökte om prisförändringen i 

samband med förflyttningen berodde på förändringen i aktiens likviditet. Resultatet i Baker 

och Edelmans (1990) undersökning stödde både EMH och LH. De fann statistisk signifikant 

överavkastning vecka 1, 2, 3 och 5 före ED till NASDAQ NMS och ingen överavkastning 

veckorna efter ED vilket stödde EMH. Totalt, sett till likviditet, fann Baker och Edelman 

(1990) att den genomsnittliga likviditeten ökade, Amivest likviditetsratio (se appendix 2) 

ökade och volymen i aktierna ökade efter förflyttningen till NASDAQ NMS vilket stödde LH. 

Viswanathan et al. (1997) fann liknande resultat som Baker och Edelman (1990).  

Även Tang et al. (2011) gjorde en undersökning av förflyttningar, både upp och ner, inom 

NASDAQ:s-marknadssystem mellan år 1998-2005. De fann att alla aktier som både 

förflyttades upp och ner ökade den dagliga handelsvolymen. De hade två möjliga förklaringar 

till varför förflyttningar till ett lägre segment ökade daglig handelsvolym, dels kunde det bero 

på att spekulanter köpte dessa aktier och dels att vissa investerare, exempelvis institutionella 

investerare, ville göra sig av med aktierna i tron att aktien kommer falla i värde. De fann även 

att företag som förflyttades till en högre lista fick en ökad likviditet och företag som 

förflyttades till en lägra lista uppvisade en minskad likviditet. (Tang et al. 2011) 
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Gill (2012) och Gupta Kapoor (2006) utförde undersökningar av förflyttningar av aktier 

mellan olika listor på Bombay Stock Exchange där de undersökte hur marknadspriset och 

likviditeten påverkades av förflyttningen. Gill (2012) fann att marknaden reagerar aningen 

positivt angående avkastning vid AD för de aktier som förflyttades uppåt. Den positiva 

reaktionen vid AD hänför Gill (2012) till LH och ISH. Gupta och Kapoor (2006) fann också 

att marknaden reagerade positivt (dock ej signifikant) på uppflyttningar. De fann även att 

marknaden reagerar vid nedflyttningen vid ED men inte vid AD. Detta skulle betyda att 

marknaden inte var effektiv eftersom marknaden borde reagerat vid AD och inte vid 

förflyttningsdatumet. 

4.2.3 Tidigare resultat av forskning kring börseffekter 

Ule (1937) var en av de första som studerade marknadseffekter för företag som byter 

noteringsplats. Hans undersökning är intressant ur ett historiskt perspektiv, då det finns 

dokumenterade marknadseffekter så tidigt som på 1930-talet när det gäller förflyttningar 

mellan noteringsplatser. Ule (1937) studie byggde på företag som bytte noteringsplats från 

OTC-marknaden till antingen NYSE eller New York Curb Exchange
9
 (numera AMEX) 

mellan år 1934-1937. Han fann att företag generellt sett överavkastar perioden före ED och 

underavkastar perioden efter ED. Kadlec och McConnell (1994) utförde en studie över 

förflyttningar från OTC-marknaden i USA till NYSE, mellan år 1980-1989. Kadlec och 

McConnell (1994) argumenterade för att aktiepriserna ökar för företag som förflyttas till en 

större börs, i detta fall NYSE, och de sökte förklaringar till detta genom IAH och LH. 

Däremot fann de inte någon signifikant negativ avkastning veckorna efter ED.  

Likviditet, som nämnts tidigare, är en viktig del för investerare. Elyasiani et al. (2000) utförde 

en studie på  företag som förflyttades från NASDAQ till antingen NYSE eller AMEX mellan 

år 1971-1994. Motivet för undersökningen var att studera en rad olika likviditetsmått och hur 

dessa betedde sig när företag förflyttades från en mindre börs till en större börs samt om 

likviditetsförbättringar kunde förklara effekter i aktiepriset. De kom fram till att aktier som 

flyttades genererade överavkastning tiden före ED och underavkastning tiden efter ED samt 

att likviditeten förbättrades efter ED.  

                                                           
9
 Efter år 1953 omdöpt till American Stock Exchange och efter år 2008 uppköpt av New York Stock Exchange 

(NYSE 2014). 
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5 Hypoteser 

5.1 Hypotes 1 

Tidigare studier har visat på rörelser i priset vid exkluderingar och inkluderingar av aktier på 

olika listor, index och börser. Enligt Efficient Market Hypothesis (EMH) borde inte en 

listförändring på Stockholmsbörsen påverka priset eftersom en förflyttning från en lista till en 

annan lista inte är förknippat med någon ny information. Detta då Stockholmsbörsens 

listindelningen är en öppen process som bygger på klara regler gällande endast en variabel, 

företagets marknadsvärde under en specifik månad, vilket borde underlätta för marknadens 

aktörer att förutse vilka aktier som kommer att byta lista. Indelningen av aktier bestäms inte 

heller av någon kommitté som på mer subjektiva grunder väljer vilka aktier som ska 

inkluderas likt S & P 500-indexet. Denna argumentation kan liknas vid Bechmanns (2004) 

argumentation om varför han uteslöt Information Signaling Hypothesis (ISH) som förklaring 

till resultatet i sin studie då han undersökte det Danska KFX-Indexet. Detta index hade dock 

två olika bedömningsgrunder för att välja ut vilka aktier som skulle tillhöra indexet vilka var 

volym och marknadsvärde. Bechmanns (2004) argumentation gör vår argumentation ännu 

starkare eftersom listindelningen på Stockholmsbörsen som tidigare nämnts endast påverkas 

av en variabel som alla marknadsaktörer har fri tillgång till.  

Tidigare studier har varit ganska eniga om att listförändringar, indexförändringar och 

börsförändringar har någon form av påverkan på avkastningen från en aktie. Detta har 

inneburit att alternativa förklaringar till EMH och ISH vuxit fram. Alla de övriga teoretiska 

hypoteser förutspår någon form av systematisk över-/underavkastning från en aktie som blir 

förflyttad mellan listor, index eller börser. De har dock olika förklaringar till varför dessa 

systematiska över-/underavkastningar uppstår och om de är permanenta eller ej.  

Med de teoretiska motsägelserna mellan EMH och de övriga teoretiska hypoteserna som 

grund faller det sig naturligt att vår första hypotes angriper detta problem:             

H1a: Aktier som förflyttas uppåt/nedåt från en lista till en annan lista på Stockholmsbörsen 

genererar systematisk över-/underavkastning i samband med AD, efterAD och ED. 

Om vi finner någon form av systematisk över-/underavkastning i samband med AD, efterAD 

och ED innebär detta att marknaden avviker från EMH. Vidare är det även intressant att 

undersöka om ökningen/minskningen av aktiepriset är permanent eller temporärt. Detta ytterst 

då Price Pressure Hypothesis (PPH) vidhåller att ökningen i aktiepriset är temporär vilket inte 
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övriga teoretiska hypoteser gör. IMPSH och PPH är ganska lika varandra till skillnad från 

denna punkt. Att undersöka om förändringen är permanent eller ej ger oss en chans att 

särskilja dem åt. 

H1b: Givet att hypotes H1a stämmer är prisförändringen permanent efterED.     

En annan intressant dag att studera förändringar i, som inte intresserat andra forskare är 

säkerhetsdagen (fortsättningsvis SD). SD inträffar alltid första handelsdagen i december eller 

juni beroende på vilken månad förflyttningen sker och är den dag då marknaden med största 

sannolikhet vet vilka bolag som kommer förflyttas. Det är möjligt att det inte finns några 

effekter denna dag eftersom det blir allt säkrare vilka bolag som kommer förflyttas desto 

längre in i revideringsmånaden processen går. Vi anser ändå att denna dag är för viktig att 

bortse från och kommer därför att studera effekterna runt denna dag likt de runt AD, efterAD 

och ED. 

H1c: Aktier som förflyttas uppåt/nedåt från en lista till en annan lista på Stockholmsbörsen 

genererar systematisk över-/underavkastning i samband med SD. 

Om det skulle visa sig att det finns tecken på förändringar runt SD är detta ett tecken på EMH 

men om det inte skulle finnas några tecken är det inte något bevis mot EMH. Detta eftersom 

effekterna antagligen sker successivt under revideringsmånaden.  

5.2 Hypotes 2 

Många av de tidigare studierna har testat huruvida volymen i handeln av en aktie ökar då 

aktier byter lista på en börs, blir inkluderad/exkluderad i ett index eller byter börs. Detta 

kommer vi, även likt tidigare studier, att testa. Både PPH och IMPSH bygger på att volymen 

temporärt eller permanent kommer att förändras vilket i sin tur påverkar värdet på aktien. 

PPH är tydlig med att förändring i volym och pris endast kommer att vara temporär. Vad det 

gäller IMPSH är det mer oklart om förändringen kommer att vara temporär eller permanent. 

Bechmann (2004) skriver att det beror på handelsmönstret i marknaden. Om marknads-

aktörerna har en köp- och behåll strategi (passiv strategi) kommer volymförändringen vara 

temporär till skillnad från om marknadsaktörerna har mer aktiva handelsstrategier. Både PPH 

och IMPSH förutspår i alla fall att handelsvolymen kommer att öka på kort sikt i samband 

med en listförändring vilket kommer att påverka värdet på företaget enligt dessa teorier. Om 

det skulle visa sig att förändringen i systematisk över-/undervolym är bestående kan vi 
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utesluta PPH som en förklaring till eventuella effekter. Därför är det även intressant att titta på 

om eventuella effekter är permanenta eller temporära.      

H2a: Aktier som förflyttas uppåt/nedåt från en lista till en annan lista på Stockholmsbörsen 

påvisar systematisk över-/undervolym i samband med AD, efterAD eller ED. 

H2b: Givet att hypotes H2a stämmer är volymförändringen permanent. 

5.3 Hypotes 3  

Baker och Johnson (1990) fann att de mest framträdande motiven för företag att lista sig på 

NYSE var ökad synlighet, prestige och likviditet. För de bolag som listade sig på AMEX var 

ökad likviditet, stabilitet i aktien och framtida finansiering de motiv som var mest 

framstående. Detta innebär att företag värdesätter likviditet i sin aktie. De bolag som 

introducerades på AMEX ville utöver ökad likviditet åstadkomma en stabilare aktie och säkra 

framtida finansiering. Dessa två incitament kan båda på något vis tänkas vara knutna till 

likviditeten. Det kanske är så att investerare värdesätter likviditet i aktien vilket får till följd 

att företag med mer likvida aktier får lägre kapitalkostnader (Gårdängen 2005) eller lättare för 

att skaffa framtida finansiering. Prisstabiliteten i aktien kan också sägas ha kopplingar till 

likviditeten. En likvid aktie har antagligen ett pris som beror i mindre utsträckning på vilka 

orderstorlekar som för dagen handlas i aktien. Huruvida dessa kopplingar går att göra låter vi 

vara osagt men likviditet är i vilket fall ett starkt incitament till att byta från en mindre 

handelsplats till en större då det återfanns bland de tre viktigaste incitamenten både för företag 

som introducerades på AMEX och NYSE. Då vissa forskare (Amihud och Mendelson 1986; 

Demsetz 1968) hävdar att likviditet är centralt för företags kapitalkostnad vilken i sin tur är 

centralt för företaget som helhet anser vi att det är av stor vikt att undersöka om likviditeten 

förändras i samband med en listförändring.      

H3a: Aktier som förflyttas uppåt/nedåt från en lista till en annan lista på Stockholmsbörsen 

påvisar systematisk över-/underlikviditet i aktien i samband med AD, efterAD och ED. 

Liquidity Hypothesis (LH) sätter likviditeten i centrum då denna hypotes förklarar 

kursrörelser i samband med listförändringar indexrevidering, och börsförflyttningar. Om vi 

applicerar LH på vårt undersökningsobjekt, Stockolmsbörsen, borde det betyda att de företag 

som går upp en lista skulle få bättre likviditet vilket i sin tur sänker den premie som 

investerare krävt av företaget då aktien ansågs vara illikvid. Därmed skulle kapitalkostnaden 

minska och aktiekursen öka. Vi tolkar LH som om den förutspår att likviditetsförändringen 
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kommer vara bestående då LH vidhåller att det är information om ökad/minskad likviditet 

som påverkar aktiepriset. Därför är det intressant att titta på om denna systematiska över-

/underlikviditet är bestående eller ej. 

H3b: Givet att hypotes H3a stämmer är likviditetsförändringen permanent.    

5.4 Hypotes 4 

Både Jain (1987) och Dhillon och Johnson (1991) argumenterar för ISH vilken innebär att 

företag som förflyttas till nya listor kan generera positiva signaler för investerare. Positiva 

signaler kan innebära ökad igenkännedom för aktien vilket i så fall skulle bidra med ökat 

antal aktieägare. Detta är något som Merton (1987) förespråkade i sin teoretiska hypotes, 

Investor Awareness Hypothesis (IAH), som bygger på att investerare enbart investerar i aktier 

som de är medvetna om. Genom att en aktie får ökad igenkännedom, kan detta enligt Merton 

(1987) få företags aktieägarbas att öka vilket sänker kapitalkostnaden och ökar aktievärdet för 

företaget. Merton (1987) argumenterar för att efterfrågan i aktien styrs utav hur många som är 

medvetna om dess aktie. Även Shleifer (1986) menar att företag som är börslistade följs av ett 

fler antal analytiker, media och investerare vilket således kan påverka igenkännedomen hos 

företag. Enligt Merton (1987) är företag med låg igenkännedom även företag med mindre 

aktieägarbas, dessa företag har ett lägre marknadsvärde och ett högre avkastningskrav. Det 

högre avkastningskravet är en följd av att investerarna anser att dessa företag är mer riskfyllda 

och kräver således en extra premie (som Merton (1987) benämner shadow cost) för att 

investera i aktien. Enligt Kadlec och McConnell (1994) har därför mindre företag med mindre 

aktieägarbas stora incitament att öka dess aktieägarbas för att på så sätt få ett ökat aktievärde.  

Merton (1987) anser att det finns ett samband mellan igenkännedom om en aktie och dess 

avkastning. Om detta samband finns borde företag som förflyttas till en lägre lista visa på 

mindre effekter i avkastningen än vad företag som förflyttas till en högre lista, denna syn på 

IAH delar vi med Kappou et al. (2008). Detta eftersom investerare inte kan ”glömma” att ett 

företag existerar inom en rimlig framtid men kan snabbt få upp ögonen för ett företag de inte 

tidigare vetat om existerade. För att testa IAH kommer vi därför att studera effekterna av 

uppgång till en högre lista samt nedgång till en lägre lista. 

H4: Det absoluta värdet av systematisk över-/underavkastning är högre för bolag som 

förflyttas till en högre lista än för bolag som förflyttas till en lägre lista på Stockholmsbörsen 

i samband med AD, efterAD och ED.  
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6 Empirisk metod 

6.1 Eventstudie 

Som vi beskrev i syftet ämnar vår studie undersöka listförändringar på Stockholmsbörsen. 

Listförändringen i sig kan betraktas som en händelse i tiden som möjligen skulle kunna 

påverka andra variabler, däribland exempelvis avkastning. Eventstudie är framtaget för att 

kunna mäta utfallet av en viss händelse i tiden vilket gör att metoden kommer kunna hjälpa 

oss att svara på vårt syfte (MacKinlay 1997). Vi ser dock en svaghet med denna metod vilken 

är att det egentligen skulle kunna vara en annan variabel än den vi vill undersöka som 

påverkar utfallet. Detta ser vi som mycket osannolikt då vi har ett kort tidsintervall och då 

våra observationer är fördelade över tiden. Dessutom använder vi modeller som tar 

marknadsrörelser i beaktande vilka betyder att vi tar gemensamma större händelser på 

aktiemarknaden i beaktande.  

Eventstudie som metod fick mycket publicitet i samband med Fama et al. (1969) studie och 

har sedan dess varit en frekvent använd metod för att mäta utfallet av en viss händelse (Binder 

1998). Fama et al. (1969) använde metodologin för att undersöka effekter av aktiesplittar. För 

att kunna använda sig av eventstudie krävs en definierad händelse över en period där 

exempelvis aktiepriser studeras under ett specifikt event-fönster. Event-fönstret utgörs ofta av 

en tid innan och en tid efter den specifika händelsen som studien ämnar undersöka. 

(MacKinley 1997) Eventstudie som metodologi används enligt Campbell et al (1997) och 

Binder (1998) ofta inom finansiell forskning, nationalekonomisk forskning och inom 

redovisning då den lämpar sig till att studera företagsspecifika händelser.  

6.2 Data 

Daglig data för slutkurs, volym, omsättning har inhämtats för både marknadsindex och aktier 

från SD -100 dagar till ED +30 dagar mellan åren 2006-2014. För marknadsindex och 108 

utav observationerna har data inhämtats från NASDAQ OMX Nordic, för resterande 30 

observationer, som är avnoterade företag, har data inhämtats från SIX Financial 

Information
10

. Data från SIX Financial Information innehöll enbart slutkurser vilket innebär 

att volym och omsättning saknas för dessa observationer. Antal utestående aktier har 

inhämtats från den sista utestående årsredovisningen före en listförändring för de 108 

                                                           
10

 SIX Financial Information, client support, E-mail 31 april 2014. 
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observationerna där volym och omsättning fanns tillgänglig från respektive företags 

årsredovisning (Bolagsfakta 2014). För de företag som gjort nyemission och/eller aktiesplitt 

under estimeringsperioden och event-fönstret har vi korrigerat för detta
11

. Alla statistiska 

beräkningar är utförda i STATA version 12.   

6.3 Urval och bortfall 

Efter introduktionen utav listorna small cap, mid cap och large cap på Stockholmsbörsen år 

2006 har det skett 140 stycken förflyttningar av bolag, 75 stycken uppflyttningar och 65 

stycken nedflyttningar, fördelat på tio stycken revideringar (fullständiga tabeller över alla 

förflyttningar år till år återfinns i appendix 3). År 2008 beslutade OMX Nordic att inte utföra 

någon revidering då det förelåg ostabilitet i ekonomin. (NASDAQ OMX 2014d) Från det 

första urvalet på 140 stycken förflyttningar fick vi exkludera olika antal förflyttningar då vi 

testat för systematisk över/under -avkastning, -volym och -likviditet. Detta på grund av att vi 

trots hårt arbete inte kunnat få tag i all data, till exempel har vi endast kunnat få data för 

stängningskurser för avnoterade bolag. För systematisk över-/underavkastning kunde vi inte 

finna data för två olika förflyttningar, vilka båda är företag som numera är avnoterade från 

Stockholmsbörsen. Utöver dessa två bortfall har vi även fått exkludera sex ytterligare 

förflyttningar då vi endast studerat den aktieserie som har haft mest omsättning om företagen 

som förflyttats haft olika aktieserier. Detta eftersom vi antar att de serier som är mindre 

omsatta ägs av eventuella storägare eller andra ägare som är benägna att ha kvar sitt 

aktieinnehav under längre perioder. Då vi vill undersöka effekter av en listförändring passar 

det bättre att studerar den aktieserie som det sker mest handel i. Totalt består vårt studieobjekt 

för systematisk över-/underavkastning av 132 olika observationer.  

För systematisk över-/undervolym har vi blivit tvungna att exkludera 24 stycken 

förflyttningar utöver de åtta redan nämnda exkluderingarna. Dessa 24 förflyttningar berör 

bolag som i dag är avnoterade vilket medför att vi endast kunnat få data för dess 

stängningskurser och därmed ingen data för bolagens omsättning i aktien. Då denna data även 

behövs för att studera systematisk över-/underlikviditet var vi även här tvungna att exkludera 

                                                           
11

 Aktiesplittar: Vi har korrigerat aktiekursen i förhållande till aktiesplittens storlek, en aktiesplitt 1:2 ger alltså 

en halverad aktiekurs. Information om företags totalt utestående aktier i aktieserien, såväl före som efter 

aktiesplitten, är hämtade från respektive företags årsredovisning. Nyemissioner: Vi har korrigerat aktiekursen 

genom att räkna ut vad priset per aktie skulle varit samma dag som nyemissionen genomfördes baserat på kursen 

från dagen före nyemissionen. Totalt utestående aktier i aktieserien, såväl före som efter nyemissionen, är 

hämtade från respektive företags årsredovisning. (Karlsson 2008)     
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dessa 32 förflyttningarna. Totalt kommer vårt studieobjekt för volym och likviditet att vara 

108 stycken förflyttningar. Fullständig tabell för de observationer som blivit exkluderade 

angående systematisk över/under -avkastning, -volym och -likviditet återfinns i appendix 4.  

6.4 Event-fönster 

Campbell et al. (1997) beskriver att första stadiet i en eventstudie innefattar att definiera 

själva eventet. Vilket som är vårt event framstår som självklart i denna undersökning eftersom 

vi är ute efter att finna effekter av listförändringar. Alltså är tiden runt själva förflyttningen 

(ED) vårt event-fönster. Tidigare studier har även lagt stor vikt vid annonseringsdatumet 

(AD) vilket även vi kommer att göra. För oss blir det, i och med vår hypotes H1c, även 

intressant att studera marknadsrörelser första handelsdagen i december av oss kallad SD. 

Hur många dagar event-fönstret har sträckt sig skiljer sig åt i tidigare studier. MacKinley 

(1997)  skriver att eventstudie lämpar sig till korta tidsintervall. Vi vill i denna undersökning 

endast titta på effekter av listförändringar vilket gör att vårt event-fönster inte bör vara för 

långt, då vi anser att ett långt event-fönster ökar risken för att inkorporera andra avgörande 

händelser utöver listförändringen som kan påverka aktien. Tidigare forskare har använt sig av 

olika långa event-fönster, Kappou et al. (2008) använde sig av 5 dagar före AD till 15 dagar 

efter ED och Lynch och Mendelhall (1997) använde sig utav 1 dag efter AD till 10 dagar efter 

ED medan Gill (2012) använde sig utav  50 dagar runt ED. Vi kommer använda oss utav ett 

event-fönster som stäcker sig från SD -1 till 30 dagar efter ED (SD -1 till ED +30). I denna 

undersökning kommer vi att använda oss av en modifiering av den metod som Mase (2007) 

använt sig av. Event-fönstret i hans undersökning var 10 dagar före AD till 30 dagar efter ED. 

Då vi vill inkorporera SD tidigarelägger vi tiden före AD jämfört med Mases (2007) 

undersökning. Anledningen till att vi valt att använda ett event-fönster som sträcker sig till 30 

dagar efter ED är för att de olika teoretiska hypoteserna förutspår olika utfall på längre sikt 

vilka vi med hjälp av ett event-fönster på 30 dagar efter ED kan studera. Då datum för 

helgdagar infaller olika år till år har vi för att underlätta utgått från antal handelsdagar i 

undersökningen och inte antal veckodagar.     

6.5 Estimeringsperiod, typ av data och marknads proxy 

Då vi med hjälp av en eventstudie vill undersöka om det finns någon över/under -avkastning -

volym och -likviditet i samband med en listförändring måste vi först definiera vad som kan 

anses normalt vad gäller avkastning, volym och likviditet. Estimeringsperioden, eller som den 

kommer vara likställd med i vårt arbete referensperioden, är den period som vi upptar vår 
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normala avkastning, volym och likviditet från i förhållande till marknadens avkastning, volym 

och likviditet. Vi kommer att använda oss av en förlängning av single index model (se 

appendix 1) för att estimera över/under -avkastning, -volym och -likviditet. Argumentationen 

till varför vi valt denna modell kommer under senare rubriker. Då vi använder ett 

tillvägagångssätt där olika tidsintervall klassificeras med olika dummyvariabler i en 

regressionsanalys kan vår i estimeringsperiod liknas vid referensperioden som dessa 

dummyvariabler jämförs mot. 

Damodaran (2012) skriver att det finns tre ställningstaganden som måste tas i beaktande i 

samband med estimering av variabler för single index model. Val av estimeringsperioden, val 

av data och val av jämförelse index måste göras innan modellens parametrar går att estimera. 

Inom forskning kring listeffekter, indexeffekter och börseffekter har det tillkommit en 

teoretisk hypotes, Selection Bias Hypothesis, som bygger mer på metodologiska idéer än på 

fundamentala, därför kommer hypotesen kort att presenteras i detta avsnitt då vi hävdar att 

den går att bortse från då estimeringsperioden väljs ut noggrant. Bechmann (2004) och Chung 

och Kryzanowski (1998) skriver om Selection Bias Hypothesis vilken bygger på att de företag 

som inkluderas i ett index tenderar att ha haft en bra kursutveckling före inkluderingen. Detta 

skulle betyda enligt Selection Bias Hypothesis, om parametrarna är estimerade före eventet, 

att estimering av den normala avkastningen blir felaktig och således även beräkningen av 

över-/underavkastning. Mase (2007) menar att estimeringsperioden för variablerna måste vara 

oberoende av eventet för att studien ska ge ett korrekt resultat. Han använder sig därför av en 

estimeringsperiod efter eventet för att ta bort ett eventuellt beroende mellan eventet och 

estimeringsperioden, vilket även Bechmann (2004) gör. Detta anser vi inte vara felaktigt men 

kanske lite missvisande. Vi vill i vår studie undersöka effekter av listförändringar, vilket 

innebär att vi vill undersöka de listförändringar som faktiskt har skett. Om vi skulle utgå från 

Mases (2007) och Bechmanns (2004) metod och använda oss av en estimeringsperiod efter 

eventet hade utfallet kunnat tolkas som om vi ville undersöka effekter av att slumpmässigt 

förflytta ett bolag från exempelvis mid cap till large cap. I vår studie är vi snarare ute efter att 

undersöka eventuella effekter av en förflyttning av de bolag som uppfyller kraven för 

förflyttning och inte vad som hade hänt med ett bolag som slumpmässigt förflyttats. Vi 

kommer därför utgå från en estimeringsperiod före eventet och lägger alltså inte någon stor 

vikt vid att estimeringsperioden och eventet påverkar varandra då detta är så verkligheten ser 

ut. Då vi använder oss av en estimeringsperiod före själva eventet borde det enligt Mases 

(2007) och Bechmanns (2004) undersökningar samt Selection Bias Hypothesis innebära att vi 
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kommer att få svårare att bevisa effekter men om vi finner några effekter kommer de att vara 

mer säkra. Att använda sig av en estimeringsperiod före eventet innebär också att vi bara tar 

hänsyn till sådan information som en investerare möjligen skulle kunna ha tillgång till före 

förflyttningen vilket vi tycker speglar verkligheten bättre.   

Vår estimeringsperiod för avkastning, volym och likviditet kommer att vara förhållandevis 

kort då vi vill fånga företagets struktur precis före event-fönstret. Damodaran (2012) skriver 

att en längre tidperiod förvisso ger mer data vilket ger en säkrare skattning av single index 

model men att företaget kan ha förändrats under estimeringsperioden vilket gör att 

skattningen inte är representativ för hur bolaget ser ut idag. Kappou et al. (2008) använde sig 

av en estimeringsperiod på 250 dagar, Harris och Gurel (1986) 280 dagar, Denis et al. (2003) 

180 dagar, Biktimirov et al. (2004) 150 dagar, Baker och Edelman (1990) 100 dagar och Gill 

(2012) 160 dagar. MacKinlay (1997) föreslår att estimeringsperioden bör vara omkring 120 

dagar. I vår studie utgår vi från Baker och Edelmans (1990) estimeringstid och som vi skrev 

ovan är vi intresserade av ett kort intervall, då vi vill säkerställa att företagets parametrar inte 

influeras av händelser bak i tiden som inte speglar hur företaget ser ut idag. Vår 

estimeringsperiod kommer därför att vara 99 dagar före dagen innan SD (SD -1).  

Damodarans (2012) andra ställningstagande handlade om vilken data som ska användas. Vi 

kommer att använda oss utav daglig data då vi estimerar våra koefficienter vilket faller sig 

ganska naturligt då vi är intresserade av att undersöka effekter som kan kallas för kortsiktiga i 

detta sammanhang (dagliga). Ett alternativ hade kunnat vara att titta på ännu kortare 

tidsintervall så som exempelvis timmar men bristen på data hindrar oss från att utföra en 

sådan undersökning. Antagligen hade resultatet inte heller blivit annorlunda då de teoretiska 

hypoteserna som presenterades i den teoretiska referensramen inte lägger någon vikt vid data 

per timme. 

Som proxy för marknaden väljer vi att använda oss av det svenska marknadsindexet OMX 

Stockholm PI eller som det även kallas OMX Stockholm All Share. Precis som namnet 

antyder inkluderar detta index alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen (NASDAQ 

OMX 2014c). Indexet är värdeviktat men inkluderar inte utdelningar vilket passar oss bra då 

vi inte kommer att inkludera utdelningar i våra beräkningar för avkastningen (NASDAQ 

OMX 2013). Målet med val av index är att välja ett index som speglar alla företag, stora som 

små, då vi undersöker förflyttningar mellan alla tre listor, small cap, mid cap och large cap, 

vilket innebär att vi både arbetar med stora och små bolag. Dessutom vill vi ha ett index som 
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återspeglar samma marknad som vi ska undersöka. OMX Stockholm PI har de egenskaper 

som vi efterfrågar och blir därför ett naturligt val av marknadsindex för oss. Detta index 

används alltså som en proxy för marknaden vad gäller avkastning, volym och likviditet.  

6.6 Tillvägagångssätt för att urskilja systematisk över/under -avkastning, -

volym och -likviditet 

Det finns generellt två olika tillvägagångssätt vad gäller eventstudie. Binder (1998) skriver 

om de båda i avseende om att finna någon form av systematisk över-/underavkastning. Det 

första tillvägagångsättet bygger på att systematisk över/under -avkastning och -volym räknas 

ut dag för dag för att sedan med hjälp utav ett parametriskt eller ett icke parametriskt test 

undersöka om dessa värden statistiskt skiljer sig från noll. Denna metod är frekvent använd i 

tidigare studier inom listeffekter, indexeffekter och börseffekter (exempelvis Kappou et al. 

2008; Harris och Gurel 1986; Elyasiani et al. 2000; Bechmann 2004; Beneish och Gardner 

1995; Bildik och Gülay 2008). Metoden har dock enligt Binder (1998) vissa brister som 

forskaren måste kontrollera för. Metoden tar inte hänsyn till att data i eventstudier vad gäller 

över-/underavkastning tenderar att vara beroende mellan företagen, ha olika varians mellan 

företagen, ha större varians i samband med event-fönstret och tenderar att vara beroende över 

tid för varje aktie. För att komma runt dessa fyra problem kommer vi att använda oss av en 

modifierad modell av det andra tillvägagångsättet som bygger på en regression. Mase (2007) 

använde sig av en variant av detta tillvägagångsätt då han undersökte förändringar i FTSE 

100-indexet. Mase (2007) baserade användandet av detta tillvägagångsätt på att 

förflyttningarna i indexet är klustrade kvartalsvis (beroende mellan företag) vilket gör att det 

inte är möjligt att använda variansen i varje företags kumulativa över-/underavkastning 

(CAR) för att testa om CAR är signifikant eller ej. Istället föreslår Thompson (1985) att det är 

lämpligt att skapa portföljer för företag som förflyttas samtidigt från en lista till en annan för 

att på så vis komma runt problemet med data som är klustrad. Även vi kommer att slå 

samman de aktier som förflyttas samtidigt från en given lista till en annan i likaviktade 

portföljer för att på så vis ta hänsyn till problemet med beroende mellan företag som förflyttas 

samtidigt. Vår metod kommer även ge oss möjlighet att på ett enkelt sätt kontrollera för 

 heteroskedasticitet och autokorrelation vilket löser problemen med olika varians respektive 

problemet med beroende över tiden.  

Vi kommer att använda en metod som är inspirerad av Mase (2007) men inte identisk. Vi 

skapar först likaviktade portföljer för de företag som samtidigt förflyttas från small cap till 

mid cap, mid cap till large cap, large cap till mid cap och mid cap till small cap. De skapade 
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portföljerna för avkastning är 31 till antalet och ser ut som i tabell 6.1 och 6.2. Liknande 

tabeller för portföljer för både volym och likviditet återfinns i appendix 5.  

Tabell 6.1. Avkastning - portföljer som förflyttas till en högre lista på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

Tidpunkt för förflyttning Small cap - Mid cap Mid cap - Large Cap Totalt för alla uppflyttningar 

 Portföljer Antal företag Portföljer Antal företag Portföljer Antal företag 

Jan 2014 1 10 1 6 2 16 

Jan 2013 1 2 1 3 2 5 

Jan 2012 1 4 1 2 2 6 

Jan 2011 1 9 1 1 2 10 

Jan 2010 1 1 0 0 1 1 

Jul 2009 0 0 1 1 1 1 

Jul 2008 1 1 1 2 2 3 

Jan 2008 1 2 0 0 1 2 

Jul 2007 1 12 1 5 2 17 

Jan 2007 1 5 1 4 2 9 

Totalt 9 46 8 24 17 70 

 

Tabell 6.2: Avkastning - portföljer som förflyttas till en lägre lista på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

Tidpunkt för förflyttning Mid cap - Small cap Large cap - Mid cap Totalt för alla nedflyttningar 

 Portföljer Antal företag Portföljer Antal företag Portföljer Antal företag 

Jan 2014 0 0 1 1 1 1 

Jan 2013 1 8 0 0 1 8 

Jan 2012 1 3 0 0 1 3 

Jan 2011 1 4 1 1 2 5 

Jan 2010 0 0 0 0 0 0 

Jul 2009 1 4 1 2 2 6 

Jul 2008 1 6 1 8 2 14 

Jan 2008 1 14 1 6 2 20 

Jul 2007 1 1 0 0 1 1 

Jan 2007 1 3 1 1 2 4 

Totalt 8 43 6 19 14 62 

Dessa portföljer hanteras sedan som en enhet som genererar en avkastning, volym och 

likviditet dag för dag. Portföljernas avkastning, volym eller likviditet utgör sedan den 

beroende variabeln i våra regressioner beroende på vilken effekt vi studerar. För att testa 

signifikans för avkastning, volym och likviditet medelvärdesberäknas avkastning, volym och 

likviditet för de olika förflyttningarna och tidsintervallen för att sedan testas med hjälp av ett 

restricted F-test. Mer om hur regressionerna är uppbyggda och om F-testerna presenteras 

nedan under respektive variabel. 
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6.7 Estimering och test av systematisk över/under -avkastning, -volym och -

likviditet 

6.7.1 Systematisk över-/underavkastning  

Campbell et al. (1997) skiljer på statistiska modeller och ekonomiska modeller för att 

estimera över-/underavkastning. De ekonomiska modellerna bygger, till skillnad från de 

statistiska modellerna, på fundamentala värden som borde kunna knytas till företagsvärde 

även om de också innehåller statistiska inslag. Utav de presenterade modellerna i appendix 1 

är det endast CAPM som kan sägas karaktäriseras av denna typ av modell. Vid en första 

anblick låter en modell som bygger på fundamentala värden och inte bara på statistiska 

antaganden som en lockande modell att använda sig av. Dock hävdar Campbell et al. (1997) 

att denna metod riskerar att ge felaktiga estimering av normal avkastning då vi medvetet låser 

vissa parametrar, i CAPM:s fall den riskfria räntan,. Campbell et al. (1997) påpekar att vi 

måste vara helt säkra på att dessa låsningar av parametrar är korrekta annars kommer 

undersökningen att bli felaktig. I CAPM:s fall är det inte helt lätt att med säkerhet säga vilken 

den riskfriaräntan är då det finns ett flertal olika alternativ. Ett annat problem med CAPM 

som mått för normal avkastning i vår studie är att CAPM mäter den fundamentala normala 

avkastningen. Både Liquidity Hypothesis (LH) och Investor Awareness Hypothesis (IAH) 

förutspår att marknaden kräver en premie utöver det krav som CAPM förutspår för att 

investera i företag med låg likviditet respektive låg igenkännedom. Detta gör att en modell 

som bygger på ekonomiska fundamentala värderingar kanske inte lämpar sig särskilt bra till 

att estimera den typ av systematisk över-/underavkastning som vi är ute efter, då vi inte är 

intresserade av avvikelser från i övrigt perfekta förhållande utan snarare avvikelser från 

historiska värden.    

De modeller som Campbell et al. (1997) benämner som statistiska modeller har alla 

egenskapen att de bygger på faktisk data och alltså inte på fundamentala värden som 

ekonomiska modeller gör. Detta gör att vi kommer ifrån problemet med att några av de 

teoretiska hypoteserna inte förutspår en normal aktieavkastning mätt i enlighet med CAPM. 

Single index model tar, till skillnad från genomsnittlig justerad-avkastningsmodellen (se 

appendix 1), marknadsrörelser i beaktande vid estimering av normal avkastning. Modellen 

som endast bygger på genomsnittlig avkastning antar istället att den genomsnittliga 

avkastningen bak i tiden är den förväntade avkastningen i framtiden. (Campbell et al. 1997; 

Binder 1998). Detta anser vi inte vara ett realistiskt antagande eftersom företag med tiden kan 

ändra sin riskprofil medvetet men även omedvetet vilket får till följd att dess förväntade 
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avkastning också borde förändras. Därför riskerar en sådan enkel modell att generera felaktiga 

uppgifter angående förväntad avkastning vilket självklart påverkar estimeringen av 

systematisk över-/underavkastning. Dessutom vill vi åstadkomma en systematisk över-

/underavkastning som är justerad för stora marknadshändelser i vårt event-fönster vilket 

utesluter genomsnittlig justerad-avkastningsmodellen. Vi kommer inte heller att använda oss 

av marknadsjusterade avkastningen då denna modell tar för givet att en aktie borde ha samma 

avkastning som marknaden vilket vi inte anser är särskilt realistiskt.  

Ovanstående resonemang lämnar oss med två kvarstående modeller, multi index model och 

single index model. Både multi index model och single index model kan ta generella 

marknadsrörelser i beaktande, beroende på uppbyggnaden av multi index model. Skillnaderna 

i effektivitet av en estimering av systematisk över-/underavkastning mellan multi index model 

och single index model är svår att avgöra. Campbell et al. (1997) menar att den minskade 

variansen i systematisk över-/underavkastning som härstammar från ett ökat antal variabler i 

multi index model är marginell, i jämförelse med en single index model, om inte de 

undersökta bolagen har något gemensamt så som exempelvis att de är aktiva inom samma 

industri. Företagen i vår undersökning har inte någon direkt koppling till varandra. Kappou et 

al. (2008) använder sig av Fama-Frenchs trefaktors modell (se appendix 1) för att estimera 

systematisk över-/underavkastning, dock är detta snarare ett undantag än regel i tidigare 

litteratur. I tidigare studier är single index model den absolut mest frekvent använda 

modellen. Single index model har fördelen att den är komplett till skillnad från multi index 

model som egentligen kan byggas ut i all oändlighet. Då Campbell et al. (1997) skriver att 

skillnaderna är små mellan modellerna och en flerfaktors modell innebär så många fler 

antagande använder vi oss av single index model som grundmodell. Den vanliga single index 

model ser ut som följer, 

Formel 1 

                     

Där      är avkastningen för portfölj   dag  ,    är andelen av portföljens avkastning som är 

oberoende av marknadsavkastningen,    är betavärdet som mäter känsligheten i portföljen i 

förhållande till marknaden,      är marknadens avkastning dag   och      är residualen i 

regressionen. (Elton et al. 2011; Binder 1998) I vår undersökning använder vi oss av både 

logaritmisk avkastning och den standardiserade avkastningen. Den logaritmiska avkastningen 

har fördelen att den är möjlig att subtrahera och addera över tiden medan den standardiserade 
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metoden har fördelen att den är lättare att tolka. Den logatimiska modellen ser likadan ut som 

ovanstående där      istället är    
    

      
  vilket är logaritmen av portföljens pris idag,     , 

dividerat med gårdagens pris,       , för portfölj   dag  .      är    
    

      
  vilket är 

logaritmen av marknadens pris idag,     , dividerat med gårdagens pris,       , för 

marknaden dag  .  

Som vi skrev tidigare kommer vi både att använda oss av en modifiering av single index 

model och en modifiering av Mases (2007) tillvägagångssätt. Vi kommer till skillnad från 

Mase (2007) att estimera hela modellen i en enda regression och inte likt honom estimera 

varje portfölj var för sig. Regressionen bygger i grunden på single index model men är utökad 

med dummyvariabler för att fånga över-/underavkastning i olika tidsperioder, exempelvis 

SD    AD    och ED   . I appendix 6 finns ett exempel på hur datafilerna för 

regressionerna är uppställda. Modellen ser ut som följande,     
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Där      är avkastningen för portfölj   dag  ,       är marknadsavkastning dag   och     
  

 är 

dummyvariabel för portfölj   dag   i tidsintervall   . Alla förflyttningar mellan   och   

summeras för olika listor och över tiden. Där   är portföljen för förflyttningen large cap till 

mid cap januari 2007           och   är portföljen för förflyttningen small cap till mid cap 

januari 2014          . För att förtydliga staplas alla portföljers avkastning efter varandra 

för att sedan regresseras mot motsvarande periods marknadsavkastning och dummyvariabler. 

Resterande perioders marknadsavkastning och dummyvariabler som inte inträffar under 

denna period kodas som noll. Exempelvis kommer kodningen för portföljen         (de 

företag som förflyttas från larg cap till mid cap i januari 2007) se ut som följer, 
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Alla andra värden i regressionen blir då noll. Om det finns portföljer som förflyttas från small 

cap till mid cap (     , mid cap till large cap       , large cap till mid cap      ) och 

mid cap till small cap (      för samma förflyttnings -år och -månad finns det totalt fyra 

olika portföljer för samma period. För dessa portföljer och för alla andra års portföljer 

fungerar kodningen på exakt samma vis som i ovanstående exempel.   

Dummyvariablerna i modellen står för olika portföljer och tidsintervall vilka är viktade i 

relation till det antal dagar som intervallet består av. På detta vis kommer    
  

 presentera 

kumulativ genomsnittlig över-/underavkastning (CAAR) för portfölj   för tidsintervallet    

som dummyvariabeln representerar. De olika åren har olika många dagar mellan SD, AD och 

ED vilket får till följd att dummyvariablerna för varje portfölj inte är identiskt viktade. Vi 

presenterar nedan indelningen av tidsperioden och viktningen av dummyvariablerna för 

portfölj          för att exemplifiera metoden. 
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              : utgörs alltid av de 99 dagarna före SD -1.  

          
  : Dummyvariabeln för dagarna SD    är för dagarna i 

tidsintervallet kodad till 1/3 och för övriga tidsintervall till 0. 

          
       

: Dummyvariabeln för dagarna SD +2 till AD -2 är i detta 

fall för dagarna i tidsintervallet kodad till 1/9 och för övriga 

tidsintervall till 0. 

           
  : Dummyvariabeln för dagarna AD    är för dagarna i 

tidsintervallet kodad till 1/3 och för övriga tidsintervall till 0. 

          
       

: Dummyvariabeln för dagarna AD +2 till ED -2 är i detta 

fall för dagarna i tidsintervallet kodad till 1/4 och för övriga 

tidsintervall till 0. 

          
  : Dummyvariabeln för dagarna ED    är för dagarna i 

tidsintervallet kodad till 1/3 och för övriga tidsintervall till 0. 

          
       

: Dummyvariabeln för dagarna ED +2 till ED +30 är för 

dagarna i tidsintervallet kodad till 1/29 och för övriga tidsintervall till 

0. 

För att förtydliga är det enbart två av viktningar för dummyvariablerna som förändras från år 

till år vilka är     
       

 och     
       

. 

Då vi använder oss av en enda regressionsmodell, för att ta fram över-/underavkastning 

samtidigt för såväl de bolag som förflyttas uppåt och de bolag som förflyttas nedåt, ger detta 

oss möjlighet att på ett lätt sätt kontrollera för  heteroskedasticitet och autokorrelation. Då vi 

skapat portföljer för de bolag som samtidigt förflyttas från en lista till en annan har vi också 

kontrollerat för beroendet mellan bolag som förflyttas samtidigt. Koefficienterna framför 

dummyvariablerna,   
  

, representerar (CAAR) för portfölj   i dummyvariabelns tidsintervall 

  . Alla   
  

 för en typ av förflyttning (exempelvis alla förflyttningar large cap till mid cap) 

med tidsintervall    (SD, efterSD, AD, efterAD, ED eller efterED) medelvärdesberäknas för 

att sedan med hjälp av ett restricted F-test testas om medelvärdet statistiskt skiljer sig från 

noll. Exempelvis medelvärdesberäknas alla      
    

 

 
      

          
         för alla event,  , 



39 
 

där   är antal portföljer som förflyttas från large cap till mid cap i vår studie. Om 

medelvärdet statistiskt skiljer sig från noll kan vi konstatera att det varit en överavkastning 

eller en underavkastning i det givna intervallet då vi redan kontrollerat för den normala 

avkastningen direkt i regressionen.     

6.7.2 Systematisk över-/undervolym  

Som framgår av appendix 7 finns det även en uppsjö sätt att estimera systematisk över-

/undervolym. Vi kommer i detta arbete att hålla oss till samma modell som för estimering av 

systematisk över-/underavkastning. Detta eftersom vi är ute efter ett mått som tar betydande 

marknadsrörelser i beaktande samtidigt som det bygger på statistisk data. Ett alternativ skulle 

kunna vara att använda sig av samma metod som Kappou et al. (2008) och Harris och Gurel 

(1986) använde sig av (se appendix 7). Metoden tar precis som vår valda metod marknadens 

volym i beaktande men passar inte lika bra in i en regression med dummyvariabler vilket är 

för oss viktigt med tanke på vårt valda tillvägagångssätt. Vi kommer därför använda oss av 

samma mått för volym som Mase (2007), Vespro (2006) och Lynch och Mendelhall (1997) 

använde sig av, 
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Där      är ett relativt mått för volym i portfölj   dag  ,            är den naturliga 

logaritmen av värdet av den totala omsättningen i portfölj   för dag  ,            är den 

naturliga logaritmen av värdet av de totalt utestående aktierna i portfölj   dag  .      är ett 

relativt mått för volymen i marknaden dag  ,            är den naturliga logaritmen av 

värdet av den totala omsättningen i marknaden för dag            är den naturliga 

logaritmen av det totala värdet på marknaden dag  . NASDAQ OMX Nordic presenterar det 

totala marknadsvärdet månadsvis vilket gjort att vi med hjälp av vårt valda index fått räkna 
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om värdet för att få daglig data
12

. Anledningen till att vi och några av de övriga forskarna har 

valt att sätta in ettor i både nämnare och täljare är för att möjliggöra en logaritmering även de 

dagar då det inte varit någon handel i portföljen. Grundmodellen ser ut enligt följande, 
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Medelvärdet för koefficienterna med samma förflyttning med tidsintervall   ,   
  

, testas likt 

avkastningen med hjälp av ett restricted F-test. Mase (2007) valde likt kodningen för 

avkastning att koda dummyvariablerna som andelar för att få fram ett kumulativt värde för 

systematisk över-/undervolym. Vi ser ingen mening med att räkna fram ett kumulativt värde 

för volym då det inte likt avkastning har någon direkt betydelse. För att studera systematisk 

över-/undervolym kommer vi istället låta dummyvariablerna ta ett värde av 1 eller 0 för att på 

så vis istället få   
  

 att presentera ett genomsnittligt mått för systematisk över-/undervolym 

för dummyvariabelns tidsintervall. Indelning av tidsperioden och viktningen av 

dummyvariablerna ser ut enligt följande för portfölj        , 

                                                           
12

 Vi utgick från marknadsvärdet den 28 februari 2014 (NASDAQ OMX 2014e) och räknade sedan tillbaka 

värdet till den 31 december 1995 då indexet hade ett basvärde på 100 (NASDQ OMX 2014c). Därefter utgick vi 

från värdet den 31 december 1995 för att räkna ut det totala värdet dag för dag i vår undersökning.    
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              : utgörs alltid av de 99 dagarna före SD -1.  

          
  : Dummyvariabeln för dagarna SD    är för dagarna i 

tidsintervallet kodad till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 

          
       

: Dummyvariabeln för dagarna SD +2 till AD -2 är för 

dagarna i tidsintervallet kodad till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 

           
  : Dummyvariabeln för dagarna AD    är för dagarna i 

tidsintervallet kodad till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 

          
       

: Dummyvariabeln för dagarna AD +2 till ED -2 är för 

dagarna i tidsintervallet kodad till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 

          
  : Dummyvariabeln för dagarna ED    är för dagarna i 

tidsintervallet kodad till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 

          
       

: Dummyvariabeln för dagarna ED +2 till ED +30 är för 

dagarna i tidsintervallet kodad till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 

6.7.3 Systematisk över-/underlikviditet  

Likviditeten i aktier har betydelse för investeringsbeslut och kan mätas genom kostnaden för 

att omedelbart genomföra en transaktion. En investerare har alltid ett val, antingen vänta med 

att handla en aktie tills denne får ett acceptabelt pris genom att lägga en limit order eller 

omedelbart genomföra transaktionen till rådande köpkurs eller säljkurs det vill säga till 

marknadspris. Säljsidan kräver en premie för direkt köp och likaså kräver köpsidan en rabatt 

för direkt försäljning av aktier. (Amihud och Mendelson 1986) Premien och rabatten det vill 

säga spridningen mellan köpkursen och säljkursen är, enligt Amihud och Mendelson (1986), 

ett vanligt mått för att mäta likviditeten. För att använda sig av köpkursen och säljkursen vid 

beräkning av systematisk över-/underlikviditet krävs det tillgång till data per timme för att få 

en exakthet i beräkningen. Då vi saknar data per timme har vi valt att istället använda oss utav 

ett likviditetsmått som speglar daglig data. Både Bechmann (2004) och Mase (2007) använde 

sig av volym som estimator för att beräkna systematisk över-/underlikviditet, då volym och 

likviditet anses vara nära relaterade. Utöver volym kommer vi använda Amihud som 

likviditetsmått. Amihud förespråkas av Söderberg (2009) och anses vara det likviditetsmått 
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som är mest pålitligt, utöver de mått som beräknas med data per timme, jämfört med andra 

likviditetsmått (Söderberg 2009 se Hasbrouck 2005). Amihud reflekterar hur prispåverkan 

förhåller sig till handelsvolymen och ger ett tal mellan 0 och 1. Ett högt Amihud indikerar att 

aktiepriset påverkas väsentligt av en specifik handelsvolym vilket således innebär att aktien är 

illikvid (Amihud 2002; Söderberg 2009). Amihud visar 1 SEK:s påverkan på den procentuella 

prisförändringen, det vill säga hur mycket den procentuella prisförändringen kommer 

förändras per 1 SEK omsättning (Benić och Franić 2008)           är illikviditeten för 

portfölj   i intervall  ,  
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Där        är den absoluta avkastningen för portfölj   dag  ,         är den dagliga 

handelsvolymen mätt i omsättning (inhemsk valuta) för portfölj   dag  . Vi kommer, likt 

Benić och Franić (2008), att multiplicera måttet med      för att kunna tolka resultatet på ett 

meningsfullt sätt, vilket kommer innebära procentuell prisförändring per 1 000 000 SEK. Vi 

kommer för att anpassa måttet Amihud till vårt tillvägagångssätt för både avkastning och 

volym att definiera   till 1 vilket medför att måttet blir ett dagligt mått för likviditet. 

           , ser ut som följer, 
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Där        och        är den absoluta avkastningen och         och         är 

omsättningen mätt i svenska kronor i portfölj   respektive marknad   under dag  . 

Grundmodellen som vi använder ser ut som följer, 
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Formel 11 

                                        

Där    är andelen av portföljens likviditet som är oberoende av marknadslikviditeten,    är 

betavärdet som mäter känsligheten i portföljen i förhållande till marknaden. Modellen som 

används för att testa den statistiska signifikansen är på samma vis som för avkastning och 

volym påbyggd med olika dummyvariabler som motsvarar olika tidsintervall. Där 

medelvärdet av alla   
  

 som tar samma förflyttning med tidsintervall    testas likt 

avkastning och volym med ett restricted F-test. Modellen för likviditet ser ut som följer, 
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Likt volymen kommer vi vikta dummyvariablerna med värde 1 eller 0. Detta betyder att 

koefficienten   
  

 kommer visa ett medelvärdevärde för över-/underDagsAmihud för det 

givna tidsintervallet. Detta betyder att koefficienterna kommer delge över-/underlikviditet i 

Amihud-skala, alltså ett mått över tiden, tack vare vår förändring till            . 

Kodningen för dummyvariablerna följer samma mönster som för volymen. Kodningen för 

portfölj         ser ut som följer. 
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              : utgörs alltid av de 99 dagarna före SD -1. 

          
  : Dummyvariabeln för dagarna SD    är för dagarna i 

tidsintervallet kodat till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 

          
       

: Dummyvariabeln för dagarna SD +2 till AD -2 är för 

dagarna i tidsintervallet kodat till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 

           
  : Dummyvariabeln för dagarna AD    är för dagarna i 

tidsintervallet kodat till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 

          
       

: Dummyvariabeln för dagarna AD +2 till ED -2 är för 

dagarna i tidsintervallet kodat till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 

          
  : Dummyvariabeln för dagarna ED    är för dagarna i 

tidsintervallet kodat till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 

          
       

: Dummyvariabeln för dagarna ED +2 till ED +30 är för 

dagarna i tidsintervallet kodat till 1 och för övriga tidsintervall till 0. 
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7 Resultat 

Alla fyra regressioner visade som vi hade förväntat oss tecken på både heteroskedasticitet och 

autokorrelation vilket vi testade genom Breusch-Pagans test för heteroskedasticitet respektive 

Breusch-Godfreys test för autokorrelation (resultatet av testerna för heteroskedasticitet och 

autokorrelation återfinns i appendix 8). Då vår regression visade sig lida av dessa två problem 

samt att datamaterialet är stort valde vi att korrigera den vanliga ”Ordinary Least Squares” 

(OLS) regressionen med hjälp av Newey-West robusta feltermer (se appendix 9 och 10 för 

resultatet av regressionerna). Denna metod korrigerar både för autokorrelation och 

heteroskedasticitet. Medelvärdet av de olika koefficienterna   
  

 som tog samma typ av 

förflyttning med tidsintervall    testades med ett restricted F-test om det var statistiskt sätt  

skilt från noll eller ej (resultatet av F-testerna återfinns i appendix 11). F-testerna byggde på 

Newey-West robusta feltermer vilket medförde att vi kunde utföra testet utan att på något 

annat sätt justera för heteroskedasticitet och autokorrelation. Koefficienter som är statistiskt 

säkerställt skilda från noll markeras med tre stjärnor (***) för 1 % signifikansnivå, två 

stjärnor (**) för 5 % signifikansnivå och en stjärna (*) för 10 % signifikansnivå. Då vår 

metod inneburit att vi arbetat med fyra stora datafiler där de flesta celler är kodade som noll 

har vi för att kontrollera att vår kodning är korrekt utfört en alternativ metod. Denna metods 

syfte har enbart varit att indikera på eventuella felkodningar i våra fyra stora datafiler. 

Tillvägagångsätt för den kontrollerande metoden med tillhörande diagram återfinns i 

appendix 12. Nedan kommer resultatet att presenteras i ordningsföljd efter förflyttningar. 

Resultatet i tabellerna som presenteras nedan är avrundade till två decimaler, resultat årsvis 

återfinns i appendix 13. Över-/under avkastning, logaritmisk avkastning och Amihud är 

relativt lättolkade vad gäller dess omfång då måtten återfinns i sin naturliga form. Volymen är 

däremot mer svårtolkad då både nämnaren och täljaren är logaritmerade vilket drar ihop 

måttet till mindre tal trots att den faktiska förändringen är stor. Därför presenteras ett exempel 

nedan för att förstå vidden av måttet. 

Exempelföretaget är Midway Holding AB ser. B. Aktieserien hade den 13 februari 2007 ett 

totalt marknadsvärde på 2 107 670 112 SEK och en omsättning i aktien på 5 341 390 SEK. 

Hypotetiskt visar volymmåttet en övervolym på 0,03. Genom att logaritmera omsättningen 

och marknadsvärdet och dividera dessa med varandra erhåller Midway Holding ett volymmått 

på 0,72. Om Midway hade en övervolym på 0,03 denna dag innebär det att den faktiska 
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omsättningen hade varit 10 171 111 SEK vilket ungefär motsvarar en fördubbling i 

omsättningen för dagen.         

7.1 Small cap till mid cap 

Som går att utläsa ur diagram 7.1 nedan är effekten inte särskilt stor vad gäller över- 

/underavkastning då aktierna förflyttas från small cap till mid cap. De runda punkterna 

gestaltar det genomsnittliga värdet på koefficienterna   
  

 som tar samma typ av förflyttning 

med tidsintervall   . Alltså är exempelvis alla koefficienter framför dummyvariabler med 

beteckning SD och som förflyttas från mid cap till small cap medelvärdesberäknade. Dessa 

punkter står för den kumulativa genomsnittliga över-/underavkastningen (CAAR) och bör 

således även tolkas som detta. Detta innebär att SD, AD och ED alltid är beräknade över tre 

dagar och att efterED alltid är en summering över 29 dagar. För att förtydliga är CAAR för 

SD och AD alltså beräknad från SD -1 till SD +1 och AD -1 till AD +1 vilket gör att effekten 

från SD inte inkluderas i AD. Volymen som gestaltas av de vita pelarna är inte, likt 

avkastning, något kumulativt mått utan är ett genomsnittligt mått på över-/undervolym för de 

dagar som även avkastningen representerar. Det bör förtydligas att det är under/över -

avkastning, -volym och -likviditet som denna och kommande diagram visar och alltså inte den 

faktiska avkastningen, volymen eller likviditeten.  
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Notering: Kumulativ genomsnittlig över-/underavkastning (CAAR) är beräknad för varje 

tidsintervall på x-axeln, alltså är t.ex. ED ett genomsnittligt kumulativt värde för ED -1 till ED 

+1. Punkterna i diagrammet bygger inte på varandra vilket gör att de ska tolkas enskilt från 

varandra. Volymen som presenteras i staplarna visar däremot den genomsnittlig över-

/undervolymen för de dagar som återfinns i tidsintervallet på x-axeln. 

Diagram 7.1. Kumulativ genomsnittlig över-/underavkastning och 

över-/undervolym för respektive tidsintervall vid förflyttning small 

cap till mid cap på Stockholmsbörsen år 2007-2014 
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Som går att utläsa ur diagram 7.1 är över-/underavkastning överlag positivt för företag som 

förflyttas från mid cap till small cap men inte särskilt stor. Anmärkningsvärt är också att det 

ser ut som att överavkastningen sjunker från SD hela vägen till AD för att sedan stiga igen i 

efterAD.  

Tabell 7.1. Medelvärde - koefficienter för respektive tidsintervall vid förflyttning small cap till mid cap på 

Stockholmsbörsen år 2007-2014 

  SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

Avkastning 1,36 %*** 0,00 % -0,15 % 1,13 %*** 1,61 %*** 2,39 % 

LN Avkastning 1,39 %*** 0,05 % -0,12 % 1,16 %*** 1,63 %*** 2,32 % 

Volym 0,01*** 0,02*** 0,04*** 0,03*** 0,02*** 0,01** 

Amihud -2,21 %** -3,17 %*** -2,49 %*** -2,80 %*** -4,23 %*** -0,74 % 

Notering: De presenterade medelvärdena är medelvärdet utav alla koefficienter    
  

 med samma tidsintervall (SD, efterSD, AD, efterAD, 

ED eller efterED) för samma typ av förflyttning (small cap till mid cap). 

Utifrån tabell 7.1 går det att utläsa att för avkastning är SD, efterAD och ED alla signifikant 

skilda från noll och genererar överavkastning. Den långsiktiga effekten i överavkastningen 

tycks vara positiv men är inte statistiskt signifikant. Den logaritmiska avkastningen är snarlik 

den vanliga avkastningen och visar även den signifikanta resultat för SD, efterAD och ED 

(diagrammet över den logaritmiska avkastningen återfinns i appendix 14). Volym är som 

framgår av tabell 7.1 signifikant och positiv vilket betyder att volymen är i genomsnitt högre 

än normalt hela vägen från SD -1 till ED +30. Övervolymen är stigande för att kulminera i 

AD och sedan sjunka tillbaka. Då övervolymen är som högst i AD genererar portföljerna som 

lägst överavkastning (negativ). Det går inte att utläsa något särskilt samband mellan över-

/underavkastning och över-/undervolym för förflyttningen mellan small cap till mid cap 

förutom att volymen visar på övervolym för alla tidsintervall samtidigt som avkastning 

generellt visar på överavkastning.  
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Även Amihud visar på högre likviditet än normalt då måttet visar på underlikviditet (ett lägre 

Amihud än förväntat indikerar på högre likviditet än normalt). I diagram 7.2 presenteras 

volym och Amihud vilket visar en underlikviditet som dessutom enligt tabell 7.1 är 

signifikant för alla värden förutom efterED. 
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Notering: Volymen som presenteras i staplarna visar den genomsnittliga över-/undervolymen 

för de dagar som återfinns i tidsintervallet på x-axeln. Amihud gestaltas av trianglarna ocenh 

står för den genomsnittliga över-/underlikviditeten för de dagar som återfinns i tidsintervallerna 

på x-axeln. 

Diagram 7.2. Genomsnittligt över-/underAmihud och över-/undervolym 

för respektive tidsintervall vid förflyttning small cap till mid cap på 

Stockholmsbörsen år 2007-2014 
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7.2 Mid cap till large cap 

 

 

 

 

 

Bolag som förflyttas från mid cap till large cap genererar enligt diagram 7.3 en marginell 

överavkastning i efterSD, AD, efterAD och ED. Denna överavkastning är som störst (ca 1,6 

%) efter AD då volymen inte visar på någon större över-/undervolym.  

Tabell 7.2. Medelvärde - koefficienter för respektive tidsintervall vid förflyttning mid cap till large cap på 

Stockholmsbörsen år 2007-2014 

  SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

Avkastning -0,34 % 0,60 % 0,49 % 1,56 %*** 0,21 % -1,95 % 

LN Avkastning -0,32 % 0,71 % 0,52 %* 1,59 %*** 0,22 % -1,68 % 

Volym 0,02*** 0,01*** 0,01*** 0,00 0,02*** 0,00 

Amihud -2,02 %*** -2,35 %*** -2,19 %*** -1,50 %*** -1,57 %*** -2,02 %*** 

Notering: De presenterade medelvärdena är medelvärdet utav alla koefficienter    
  

 med samma tidsintervall (SD, efterSD, AD, efterAD, 

ED eller efterED) för samma typ av förflyttning (mid cap till large cap). 

Den enda över-/underavkastning som är signifikant är den som uppstår efterAD, utöver denna 

är även överavkastning i AD signifikant på 10 % nivån för den logaritmiska avkastningen 

vilket framgår av tabell 7.2, (diagram över logaritmiska avkastning återfinns i appendix 14). 

På längre sikt är avkastningen något negativ men ej signifikant. Volymen visar på en 
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Notering: Kumulativ genomsnittlig över-/underavkastning (CAAR) är beräknad för varje 

tidsintervall på x-axeln, alltså är t.ex. ED ett genomsnittligt kumulativt värde för ED -1 till ED 

+1. Punkterna i diagrammet bygger inte på varandra vilket gör att de ska tolkas enskilt från 

varandra. Volymen som presenteras i staplarna visar däremot den genomsnittliga över-

/undervolymen för de dagar som återfinns i tidsintervallet på x-axeln. 

Diagram 7.3. Kumulativ genomsnittlig över-/underavkastning och 

över-/undervolym för respektive tidsintervall vid förflyttning mid cap 

till large cap på Stockholmsbörsen år 2007-2014 
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signifikant övervolym i SD, efterSD, AD och ED vilken är som störst under ED. På längre 

sikt är genomsnittlig volym normal vilket innebär att vi inte finner någon över-/undervolym. 

Återigen går det inte att utläsa något klart samband mellan över-/underavkastning och över-

/undervolym mer än det generella att nästan hela perioden visar på övervolym samtidigt som 

avkastning visar på överavkastning från och med AD till och med ED. 

  

 

 

Amihud visar enligt diagram 7.4 att den genomsnittliga likviditeten är över det normala för 

alla tidsperioder och dessutom är alla signifikanta på 1 % nivån. Förhållandet mellan Amihud 

och volym är inte helt spegelvänt då vår data visar på att övervolymen är låg efterAD och 

efterED men underlikviditet förblir negativ i samma nivå som i ED då volymen är som högst. 
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Notering: Volymen som presenteras i staplarna visar den genomsnittliga över-/undervolymen 

för de dagar som återfinns i tidsintervallet på x-axeln. Amihud gestaltas av trianglarna och står 

för den genomsnittliga över-/underlikviditeten för de dagar som återfinns i tidsintervallerna på 

x-axeln. 

Diagram 7.4. Genomsnittligt över-/underAmihud och över-/undervolym 

för respektive tidsintervall vid förflyttning small cap till mid cap på 

Stockholmsbörsen år 2007-2014 
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7.3 Mid cap till small cap 

 

 

 

 

 

Enligt diagram 7.5 är avkastningen för de företag som förflyttats från mid cap till small cap 

under den normala i efterSD, AD, efterAD och ED. AD och efterAD är signifikanta på 5 % 

nivån och ED är signifikant på 1 % nivån enligt tabell 7.3, (diagram för logaritmisk 

avkastning finns i appendix 14). Diagram 7.5 visar även på en överavkastning för SD och 

efterED där endast SD är signifikant. I detta fall finns ett mönster mellan över-/under -

avkastning och -volym. En högre övervolym ser ut att samvariera med en högre 

underavkastning, detta mönster håller för alla tidsperioder förutom i efterSD. Volymen är 

signifikant för alla tidsintervall på 1 % nivån förutom i efterED då den är signifikant på 10 % 

nivån.  
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Notering: Kumulativ genomsnittlig över-/underavkastning (CAAR) är beräknad för varje 

tidsintervall på x-axeln, alltså är t.ex. ED ett genomsnittligt kumulativt värde för ED -1 till ED 

+1. Punkterna i diagrammet bygger inte på varandra vilket gör att de ska tolkas enskilt från 

varandra. Volymen som presenteras i staplarna visar däremot den genomsnittliga över-

/undervolymen för de dagar som återfinns i tidsintervallet på x-axeln. 

Diagram 7.5. Kumulativ genomsnittlig över-/underavkastning och 

över-/undervolym för respektive tidsintervall vid förflyttning mid cap 

till small cap på Stockholmsbörsen år 2007-2014. 
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Tabell 7.3. Medelvärde - koefficienter för respektive tidsintervall vid förflyttning mid cap till small cap på 

Stockholmsbörsen år 2007-2014 

  SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

Avkastning 3,40%*** -2,33% -1,12%** -4,54%** -2,87%*** 2,35% 

LN Avkastning 2,76%*** -3,22% -1,59%** -6,43%** -2,95%*** 2,20% 

Volym 0,02*** 0,03*** 0,03*** 0,04*** 0,03*** 0,01* 

Amihud -0,61% -1,99%*** -0,01% -2,03%*** -3,96%*** 0,61% 

Notering: De presenterade medelvärdena är medelvärdet utav alla koefficienter    
  

 med samma tidsintervall (SD, efterSD, AD, efterAD, 

ED eller efterED) för samma typ av förflyttning (mid cap till small cap). 

Amihud är enligt tabell 7.3 signifikant i efterSD, efterAD och ED, alla tre tidsperioder är 

negativa vilket indikerar på en högre likviditet än normalt. På längre sikt visar Amihud på ett 

överlikviditet det vill säga sämre likviditet än normalt trots att volymen är högre än normalt, 

dessa två är dock ej signifikanta på 5 % nivån. Anmärkningsvärt är att då övervolymen är som 

störst är inte underlikviditet som störst utan underlikviditet är som störst i ED då övervolymen 

är ungefär lika stor som i efterSD och i AD vilket går att utläsa i diagram 7.6. 
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Notering: Volymen som presenteras i staplarna visar den genomsnittliga över-/undervolymen 

för de dagar som återfinns i tidsintervallet på x-axeln. Amihud gestaltas av trianglarna och står 

för den genomsnittliga över-/underlikviditeten för de dagar som återfinns i tidsintervallerna på 

x-axeln. 

Diagram 7.6. Genomsnittligt över-/underAmihud och över-/undervolym 

för respektive tidsintervall vid förflyttning small cap till mid cap på 

Stockholmsbörsen år 2007-2014 
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7.4 Large cap till mid cap 

 

 

 

 

 

Portföljerna för företag som förflyttas från large cap till mid cap visar enligt diagram 7.7 och 

tabell 7.4 på underavkastning fram till och med efterAD för att sedan överavkasta i ED och 

efterED. Dessa är endast signifikanta på 5 % nivån i AD och ED. Den logaritmiska 

avkastningen visar sig även vara signifikant på 5 % nivån i efterAD (diagram för logaritmisk 

avkastning återfinns i appendix 14). Intressant är att ED är i förhållande till andra 

förändringar i avkastning är kraftigt positiva signifikant. Volym visar återigen på övervolym i 

SD till och med ED där SD, AD och efterAD är signifikanta på 1 % nivån. Däremot visar 

efterED på en marginell undervolym, vilket är den enda undervolymen i alla tidsintervall, 

denna är dock ej signifikant.  
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Notering: Kumulativ genomsnittlig över-/underavkastning (CAAR) är beräknad för varje 

tidsintervall på x-axeln, alltså är t.ex. ED ett genomsnittligt kumulativt värde för ED -1 till ED 

+1. Punkterna i diagrammet bygger inte på varandra vilket gör att de ska tolkas enskilt från 

varandra. Volymen som presenteras i staplarna visar däremot den genomsnittliga över-

/undervolymen för de dagar som återfinns i tidsintervallet på x-axeln. 

Diagram7.7. Kumulativ genomsnittlig över-/underavkastning och över-

/undervolym för respektive tidsintervall vid förflyttning large cap till 

mid cap på Stockholmsbörsen år 2007-2014. 
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Tabell 7.4. Medelvärde - koefficienter för respektive tidsintervall vid förflyttning large cap till mid cap på 

Stockholmsbörsen år 2007-2014 

  SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

Avkastning -0,09 % -1,32 % -1,33 %** -1,03 %* 3,31 %** 5,45 % 

LN Avkastning -0,19 % -1,32 % -1,37 %** -1,05 %** 3,31 %*** 5,32 % 

Volym 0,02*** 0,01* 0,01*** 0,02*** 0,01* 0,00 

Amihud -1,11 %** -1,51 %*** -1,15 %*** -0,60 % 0,20 % -1,18 %*** 

Notering: De presenterade medelvärdena är medelvärdet utav alla koefficienter    
  

 med samma tidsintervall (SD, efterSD, AD, efterAD, 

ED eller efterED) för samma typ av förflyttning (large cap till mid cap). 

Enligt diagram 7.8 genererar Amihud en underlikviditet i SD till efterAD och efter ED samt 

en överlikviditet i ED. SD, efterSD, AD och efterED är alla signifikanta på 5 % nivån. 

Anmärkningsvärt är att i ED är volymen positiv och Amihud positiv och i efterED är volymen 

negativ och Amihud negativ.  
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Notering: Volymen som presenteras i staplarna visar den genomsnittliga över-/undervolymen 

för de dagar som återfinns i tidsintervallet på x-axeln. Amihud gestaltas av trianglarna och står 

för den genomsnittliga över-/underlikviditeten för de dagar som återfinns i tidsintervallerna på 

x-axeln. 

Diagram 7.8. Genomsnittligt över-/underAmihud och över-/undervolym 

för respektive tidsintervall vid förflyttning small cap till mid cap på 

Stockholmsbörsen år 2007-2014 
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8 Diskussion och analys 

8.1 Diskussion 

Nedan diskuterar vi våra hypoteser var för sig för att sedan sammanföra diskussionen under 

rubriken summerande analys. 

8.1.1 Hypotes 1 

Vår första hypotes H1a grundar sig i om det finns någon systematisk över-/underavkastning i 

samband med att företag förflyttas upp/ner från de olika listorna på Stockholmsbörsen. 

Kappou et al. (2008) och Harris och Gurel (1986) fann att bolag som inkluderades i ett index 

genererade överavkastning i samband med inkluderandet. Bechmann (2004) och Lynch och 

Mendelhall (1997) fann samma samband som Kappou et al. (2008) och Harris och Gurel 

(1986) för inkluderingar men även att bolag som exkluderades från ett index genererade 

underavkastning. Samma samband som ovan nämnda forskare fann Baker och Edelman 

(1990); Viswanathan et al. (1997); Gill (2012); Gupta och Kapoor (2006) när de undersökte 

listförändringar. Sett till resultatet från kapitel åtta är sambandet liknande i vår undersökning. 

En summering av den onormala avkastningen i intervallen AD, efterAD och ED ger positiva 

värden för båda uppflyttningarna och för nedflyttningen large cap till mid cap samtidigt som 

nedflyttningen mid cap till small cap genererar negativa värden. Detta innebär att vi funnit ett 

mönster i de båda upflyttningarna och för nedflyttningen small cap till mid cap som liknar det 

som ovan nämnda forskare också funnit. Då alla uppflyttningar har minst någon utav AD, 

efterAD eller ED signifikant skilda från noll och då summan av dem är positiv innebär detta 

att vår hypotes H1a för uppflyttningar verkar stämma. För nedflyttningarna stämmer hypotes 

H1a för förflyttningen mellan mid cap till small cap men inte för förflyttningen large cap till 

mid cap där ED genererar överavkastning på ca 3 %. Sambandet, där bolag som förflyttas från 

en högre lista genererar underavkastning och bolag som förflyttas till en högre lista genererar 

överavkastning, är starkast för förflyttningarna som inkluderar small cap och mid cap både 

upp och ner. 

Kappou et al. (2008) fann en överavkastning i AD (en dag i deras undersökning) vid 

inkludering av företag i S & P 500 på cirka 4 %. Harris och Gurel (1986) fann en 

överavkastning för samma dag på 1,89 %. Dessa överavkastningar är mycket större än den 

överavkastningen på 0,61 % som Gill (2012) fann i AD (en dag i hans undersökning) vid 

förflyttning till en högre lista på Bombay Stock Exchange. Baker och Edelman (1990) fann 
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vid uppflyttning till NASADQ NMS en överavkastning på 0,24 % i ED (en dag i deras 

undersökning) där Viswanathan et al. (1997) fann en överavkastning på 0,52 % för samma 

förflyttning. Då vårt resultat sätts i relation till dessa ovanstående forskare är förändringen i 

både AD och ED generellt någonstans mitt i mellan de effekter som ovanstående forskare 

funnit. Alltså är storleken på de absoluta förändringarna i avkastning i vår undersökning runt 

AD och ED i linje med tidigare studiers resultat. Bechmann (2004) som undersökte det 

danska KFX-indexet fann å andra sidan mindre effekter än vad vi gjort. En möjlig förklaring 

till detta skulle kunna vara att S & P 500 följs utav många fler och större investerare vilket gör 

att priseffekten blir större. Att våra resultat är storleksmässigt lite större än Bechmann (2004) 

är rimligt då den svenska börsen är större än den danska. Om denna argumentation skulle 

hålla borde Baker och Edelman (1990) och Viswanathan et al. (1997) ha funnit större effekter 

än vad de gjorde då deras respektive undersökningar ufördes på NASDAQ. Antagligen är det 

så att de studier som undersökt index finner generellt större prisförändringar då index ofta 

strikt följs av institutionella investerare. 

Till grund för vår studie låg det faktum att Stockholmsbörsen gav oss en möjlighet att studera 

listeffekter i en isolerad miljö. Vilket innebär att vi enligt Efficient Market Hypothesis (EMH) 

inte borde finna någon effekt i och omkring AD och ED. I hypotes H1a skrev vi att om vi 

finner signifikant över-/underavkastning kan vi förkasta EMH som förklaring. Då effekten 

inte är särskilt stor kan det vara så att effekten överlag är ett svar på en garanti från börsen att 

förflyttningen ska genomföras i samband med AD vilket skulle kunna ligga till grund för en 

marginell förändring. Även om investerare redan vid SD vet vilka företag som klarar kraven 

för en förflyttning kan de inte vara helt säkra på att ett företag kommer flyttas förrän börsen 

presenterar vilka företag som ska flyttas i AD. Ett exempel på detta är förflyttningarna som 

var tänkta att genomföras i januari 2009 då Stockholmsbörsen beslutade att inga förflyttningar 

skulle göras till följd av att det rådde ostabilitet i ekonomin under år 2008 vilket kan ha 

medfört en viss skepsis bland investerare. Denna argumentation är hållbar om effekterna 

överlag hade varit större i AD än i ED. Den enda förflyttning som håller för detta påstående är 

förflyttningen mellan mid cap till large cap som genererar en marginell högre avkastning i AD 

än i ED, dock är inga av dessa signifikanta. Överlag är alla förflyttningar signifikanta i 

efterAD och har dessutom det förväntade tecknet framför sig det vill säga att de bolag som 

förflyttas uppåt genererar överavkastning och de bolag som förflyttas neråt genererar 

underavkastning. Om detta beror på att investerare inte har förtroende för börsen vilket skulle 
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innebära att värdet är stigande hela vägen till det datum som förflyttningen faktisk sker i ED 

eller att det är någon annan förklaring som ligger till grund för detta återkommer vi till.   

Hypotes H1b handlar om huruvida prisförändringen är ihållande eller ej efter ED. Imperfect 

Substitution Hypothesis (IMPSH), Efficient Market Hypothesis (EMH), Information 

Signaling Hypothesis (ISH), Information Awareness Hypothesis (IAH) och Liquidity 

Hypothesis (LH) förutspår alla en ihållande effekt i priset samtidigt som Price Pressure 

Hypothesis (PPH) förutspår att priset går tillbaka till jämviktspriset efter det att förflyttningen 

är genomförd. Alla våra undersökta fall visar på en onormal avkastning i efterED dock väldigt 

liten då effekten som presenteras är över 29 dagar och dessutom inte heller signifikant. Både 

förflyttningen från mid cap till large cap och mid cap till small cap visar på återgående effekt i 

avkastning samtidigt som small cap till mid cap visar på en marginell ihållande effekt vad 

gäller överavkastning. Förflyttningen large cap till mid cap ter sig som vi tidigare nämnt lite 

speciellt med en överavkastning redan i ED vilket även återfinns i efterED. Detta innebär att 

vi inte kan utläsa något speciellt mönster avseende en ihållande effekt i över-

/underavkastning. Då effekten är mycket liten och ej signifikant, mellan cirka 2-3 % för alla 

förflyttningar förutom large cap till mid cap där effekten är cirka 5,5 % för en period på 29 

dagar. Då det inte går att utläsa något samband vågar vi påstå att det inte finns någon 

permanent effekt i avkastningen vid listförändringar på Stockholmsbörsen. Då det inte finns 

några permanenta effekter i över-/underavkastning innebär det att priset är ungefär det samma 

som det var vid ED +1 i förhållande till marknaden även efterED +1. Det vill säga att vi 

funnit en ihållande prisförändring men inte en ihållande avkastningsförändring. PPH förutspår 

att priset ska gå tillbaka efterED till jämviktspriset vilket vi alltså inte kunnat finna bevis för i 

vår undersökning.    

Vår tredje hypotes H1c berör effekter i SD. SD är som vi nämnde i kapitel fem för våra 

hypoteser ingen dag som tidigare studier valt att fokusera på, men då vi på förhand trodde att 

dagen skulle kunna hjälpa oss att skilja de teoretiska hypoteserna från varandra främst med 

tanke på EMH valde vi att ta med SD i vår undersökning. På förhand skulle vi kunna tänka 

oss om vi utgår från att marknaden är effektiv att bolag som kommer förflyttas uppåt får en 

överavkastning i SD och bolag som kommer förflyttas nedåt får en underavkastning i SD. 

Förflyttningen small cap till mid cap genererade en signifikant överavkastning på 1,36 % 

samtidigt som förflyttningen mid cap till large cap generande en icke signifikant 

underavkastning på 0,34 %. Förflyttningen mid cap till small cap genererade en 

överavkastning på 3,4 % i SD och förflyttningen large cap till mid cap genererade en icke 
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signifikant underavkastning på 0,09 %. Effekterna är störst för de bolag som förflyttas både 

upp och ner mellan small cap och mid cap. Uppflyttning och nedflyttning generande dock 

båda överavkastning vilket inte borde vara fallet om förändringen berodde på att investerare 

anser att värdet för de företag som förflyttas uppåt borde stiga och de som förflyttas nedåt 

borde sjunka. En summering av hypotes H1c måste därför bli att vi inte kan dra någon direkt 

slutsats mer än att det inte finns någon effekt i SD likt den som EMH förespråkar. 

8.1.2 Hypotes 2     

Harris och Gurel (1986) fann att volymen var 1,89 gånger så stor i AD (AD är en dag i deras 

undersökning till skillnad från vår undersökning då AD är    dag) jämfört med vad den i 

genomsnitt var åtta veckor före AD för företag som blev inkluderade i S & P 500 mellan år 

1973-1983. Kappou et al. (2008) undersökte samma sak mellan åren 1990-2002 och fann att 

volymen var 3,67 gånger högre än normalt i AD (AD är en dag i deras undersökning till 

skillnad från vår undersökning då AD är    dag) och 15,95 gånger högre än normalt i ED 

(ED är en dag i deras undersökning till skillnad från vår undersökning då ED är    dag). 

Harris och Gurel (1986) fann även de att volymen var 1,29 gånger högre handelsveckan efter 

AD jämfört med de åtta veckorna före AD. Bechmann (2004) undersökte bolag som blev 

inkluderade och exkluderade från det danska KFX-indexet och fann att de bolag som 

exkluderades både genererade negativ avkastning och att volymen minskade samtidigt som de 

bolag som inkluderas visade på motsatt mönster. Överlag har även vi funnit övervolym i AD 

till ED i samband med uppflyttningar. För förflyttningen small cap till mid cap visade alla 

tidsintervall på positiv signifikant övervolym mellan AD och ED. För förflyttningen mid cap 

till large cap visade alla tidsintervall mellan AD och ED på positiv övervolym som dessutom 

var signifikant för alla tidsintervall förutom i efterAD. I förflyttningen small cap till mid cap 

var övervolymen som störst i AD samtidigt som avkastningen var som lägst, förflyttningen 

mid cap till large cap visar på att volymen är som störst i ED samtidigt som avkastningen var 

låg. Detta skulle innebära att PPH:s förespråkande om att priset ökar i takt med volymen för 

de bolag som förflyttas uppåt är felaktigt då vi inte kunnat finna detta samband.  

Bechmann (2004) fann att de bolag som exkluderades från det danska KFX-indexet visade på 

lägre volym i samband med och efter det att bolag blivit exkluderade från indexet. Tang et al. 

(2011) fann det motsatta det vill säga att aktier som förflyttades från NASDAQ National 

Market till NASDAQ Small Capital Market fick ökad volym i samband med förflyttningen. 

Våra resultat visar på att volymen generellt är högre än normalt även i samband med att 
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företag förflyttas nedåt till en lägre lista. Återigen är det förflyttningen large cap till mid cap 

som sticker ut i vår undersökning där endast SD, AD och efterAD är signifikanta på 5 % 

nivån, alltså är inte övervolym i ED signifikant vilket kan ses som udda jämfört med övriga 

förflyttningar. Trots att Bechmann (2004) generellt fann att volymen minskade i samband 

med och efter det att ett bolag exkluderats från indexet hittade han precis som vi en 

övervolym dagen innan ED och dagen ED för de bolag som förflyttas nedåt. Detta förklarade 

han genom att investerare justerar sina portföljer i förtid före förflyttningen. Detta argument 

fungerar även för uppflyttningar i vår undersökning vilka även de visar på övervolym i ED. 

De enda två teoretiska hypoteserna som lägger stor vikt vid volym är IMPSH och PPH. PPH 

förutspår att förändringen i volym kommer vara temporär och IMPSH påstår att 

volymförändringen både kan vara temporär och permanent beroende på hur investerarna på 

marknaden reagerar. Vår andra hypotes H2b angående volym handlar om effekten i volym är 

permanent eller ej. Endast en av förflyttningarna har en signifikant övervolym på 5 % nivån i 

efterED. Generellt är övervolymen dessutom lägre i efterED än i de övriga tidsintervallen för 

alla förflyttningar. Detta betyder att vi inte kan utesluta att volymförändringen är temporär 

vilket skulle innebära att vår data för volym i detta avseende visar tecken på  både PPH och 

IMPSH.  

8.1.3 Hypotes 3 

Mase (2007) och Bechmann (2004) använde volym som ett mått för likviditet i aktien. Vi 

valde att både undersöka volym men även att inkorporera ett annat likviditetsmått (Amihud) i 

undersökningen. Som framgår av volymavsnittet var volymen generellt över det normala i 

samband med alla listförändringar men att vi inte kunde utesluta att volymförändringen var 

temporär. Hypotes H3a tar upp huruvida likviditeten ökar i AD, efterAD och ED då bolag 

förflyttas från en lägre lista till en högre och om den minskar då bolag förflyttas från en högre 

lista till en lägre lista. För de bolag som förflyttas uppåt har båda förflyttningarna negativa 

signifikanta underAmihudvärden i AD, efterAD respektive ED vilket indikerar på att 

likviditeten är bättre än normalt dessa dagar. För de bolag som förflyttas nedåt från mid cap 

till small cap är efterAD och ED negativt signifikanta vad gäller Amihud. För large cap till 

mid cap är Amihudvärdet endast signifikant negativt i AD.  

LH vidhåller att investerare värdesätter hög likviditet i aktier och kräver därför en högre 

avkastning (premie) för att investera i aktier som inte är lika likvida. Då en aktie blir mer 

likvid minskar denna premie och aktien borde generera en högre avkastning jämfört med vad 
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den gjort tidigare. Likviditeten ökar visserligen, i de flesta fall, de tre dagarna runt AD och 

ED men det borde inte spela någon större roll om aktien sedan återgår till den normala 

likviditeten, den likviditet som företag hade före förflyttningen. Det viktiga för en investerare 

som inte arbetar med daglig handel borde vara att de kan göra sig av med aktien i framtiden 

alltså borde den långsiktiga effekten vara av större betydelse än den kortsiktiga effekten vad 

gäller likviditet, denna effekt berörs i hypotes H3b. De två förflyttningar som inkluderar large 

cap och mid cap får båda signifikanta underAmihudvärden i intervall efterED, övriga 

förflyttningar visar på icke signifikant över-/underAmihud. Att förflyttningen mellan mid cap 

och large cap visar på ett signifikant underAmihud är i linje med LH.  Förflyttningen large 

cap till mid cap visar på ett signifikant underAmihud vilket ter sig märkligt då de bolag som 

förflyttas ner borde få sämre likviditet enligt LH 

Då endast en förflyttning visade på permanent signifikant över-/underAmihud i den riktning 

som LH förutspår kan vi fastslå att effekten generellt inte är permanent och att de inte heller 

är i linje med vad LH förutspår. Vi kan därför utesluta LH som en möjlig förklaring till de 

effekter som vi påträffat vad gäller avkastningen för alla förflyttningar förutom förflyttningen 

från mid cap till large cap.  

8.1.4 Hypotes 4 

Hypotes H4 ämnar främst till att ge oss svar på om IAH kan vara en förklaring till effekterna 

kring listförändringar eller ej. Då bolag förflyttas till en högre lista skulle det kunna innebära 

att fler investerare får upp ögonen för företaget. Merton (1987) benämner skillnaden mellan 

kostnaden för eget kapital för ett okänt bolag jämfört med att vara ett känt bolag som shadow 

cost vilket i sin tur borde påverka priset på aktien. Kappou et al. (2008) undersöker detta 

genom att studera effekten av nedflyttningarna jämfört med uppflyttningarna vilket vi också 

gör. De bolag som förflyttas nedåt från mid cap till small cap genererar större absolut över-

/underavkastning än de bolag som förflyttas uppåt från small cap till mid cap vilket inte är i 

linje med det mönster som IAH förutspår. För förflyttningar mellan mid cap och large cap ser 

mönstret lite annorlunda ut. De bolag som förflyttas uppåt ser ut att generera en liknande 

överavkastning som de bolag som förflyttas från small cap till mid cap men de bolag som 

förflyttas nedåt genererar överavkastning på strax över 3 % i ED. Detta skulle kunna bero på 

att de bolag som förflyttas nedåt inte ökar sin shadow cost samtidigt som de bolag som 

förflyttas uppåt minskar sin shadow cost. Det här tolkar vi som att en investerare kan få upp 

ögonen för en ny aktie men kan inte helt plötsligt glömma att en aktie existera bara för att 
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företaget byter lista. IAH visar sig alltså vara en rimlig förklaring till effekterna i samband 

med förflyttningarna, både upp och ner, mellan mid cap och large cap men inte till de effekter 

som uppstår i samband med förflyttningar mellan small cap och mid cap.    

8.2 Summerande analys 

Undersökningsobjektet, Stockholmsbörsen, valdes eftersom det gav oss möjlighet att studera 

listeffekter i en miljö där vi lätt kunde kontrollera för ny information och där med kontrollera 

för EMH eller ISH. Trots detta diskuterade vi om EMH kunde vara en förklaring till den 

påträffade över-/underavkastningen då annonseringen om vilka företag som ska förflyttas vid 

AD kan ses som en garanti för investerare att förflyttningen kommer ske. Detta argument föll 

på att AD generellt genererade en lägre över-/underavkastning än i ED. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att investerare misstror börsen i sådan utsträckning att de först i ED med 

säkerhet vågar slå fast att förflyttningen har skett. Detta ser vi som ytterst osannolikt då vi inte 

kunnat finna något sådant fall där Stockholmsbörsen går ut och tar tillbaka en redan 

annonserad förflyttning och kan därför utesluta EMH och ISH som förklaringar till effekterna 

i AD, efterAD, ED och efterED. Vi kan även utesluta LH som förklaring till alla 

förflyttningar förutom förflyttningen mellan mid cap till large cap. Då likviditeten inte 

förändrades permanent kan inte den premie som investerare tar för att investera i en aktie som 

har låg likviditet minska och därmed kan inte prisökningen i aktien härledas till likviditeten. 

IAH visade sig kunna förklara förflyttningarna, både upp och ner, mellan large cap och mid 

cap då uppflyttningen genererade överavkastning då AD efterAD och ED summerades vilket 

även nedflyttningen gjorde. IAH kunde dock inte förklara förändringarna mellan small cap 

och mid cap vilket gör att vi vänder oss till volym för att finna en förklaring till de effekter vi 

funnit i avkastningen. Bechmann (2004) skriver att IMPSH vidhåller att över-/undervolym 

både kan vara temporär eller permanent beroende på investerares beteende. Om investerare på 

marknaden tenderar att behålla sina aktier en längre tid kommer en kortsiktig övervolym att 

inträffa både för de bolag som förflyttas från en lägre lista till en högre och för de som 

förflyttas från en högre lista till en lägre. I IMPSH är det dock inte volymförändringen som är 

den starka drivkraften till en prisförändring i aktien utan det faktum att investerare har olika 

preferens om aktier vilket till exempel innebär att de aktier som förflyttas till en högre lista 

kanske värdesätts högre av investerare än de bolag som förflyttas till en lägre lista. PPH 

däremot sätter volymen i centrum då den teoretiska hypotesen förutspår att priset ökar då 

investerare som egentligen inte hade tänkt handla i aktien erbjuder likviditet i aktien. Denna 

volymförändring förutspås vara likt prisförändringen temporär. I vår undersökning visade vårt 
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volymmått generellt på övervolym i samband med alla förflyttningar från AD till ED vilket 

PPH förutspått men även IMPSH. Volymen visade sig vara temporär vilket också både PPH 

och IMPSH passar in i. För att finna svar på vilken teoretisk hypotes som bäst förklarar 

förflyttningarna, både upp och ner, mellan small cap och mid cap men även förflyttningen 

mid cap till large cap granskade vi  avkastningen eller snarare förändringen i priset. IMPSH 

vidhåller att det nya priset efter förflyttningen är jämviktspriset samtidigt som PPH vidhåller 

att priset kommer att gå tillbaka till det pris som var före förflyttningen. Då vi funnit att 

avkastningen tenderade att återgå till det normala och inte rekylera tillbaka innebär detta att 

priset är ihållande efter förflyttningen vilket gör att vi kan utesluta PPH som förklaring och 

därmed anta IMPSH.  

Tabell 8.1. Stöd för de teoretiska hypoteserna i samband med förflyttningar mellan listor på 

Stockholmsbörsen år 2007-2014 

 
EMH/ISH PPH IMPSH IAH LH 

 

Efficient Market 
Hypothesis/ 

Price Pressure 
Hypothesis 

Impefect Substitution 
Hypothesis 

Investor Awareness 
Hypothesis 

Liquidity 
Hypothesis 

Information 

Signaling Hypothesis 

Uppflyttning      

Small - Mid - - x - - 

Mid - Large - - x x x 

Nedflyttning      

Mid - Small - - x - - 

Large - Mid - - - x - 

Notering: beteckning (x) betyder att vi funnit stöd för den teoretiska hypotesen och beteckning (-) betyder att vi inte funnit något stöd för 

den teoretiska hypotesen. 

Som framgår av tabell 8.1 kan IMPSH förklara tre utav fyra förflyttningar IAH kan förklara 

två av fyra och LH kan förklara en av fyra. Flytten mellan mid cap till large förklaras utav alla 

tre teoretiska hypoteser. Då LH endast förklarar uppflyttningen från mid cap till large cap 

vilket dessutom både de två övriga teoretiska hypoteserna gör anser vi att bevisen för att LH 

skulle vara förklaringen för flytten är mycket svaga. Detta gör att vi anser att IAH och främst 

IMPSH är de teoretiska hypoteser som bäst förklarar hur marknaden reagerar vid 

förflyttningar av företag mellan listor på Stockholmsbörsen.  
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9 Slutsats och framtida forskning 

9.1 Slutsats 

Denna undersökning har undersökt eventuella effekter i avkastning, volym och likviditet i 

samband med  listförändringar på Stockholmsbörsen efter införandet av listorna small cap, 

mid cap och large cap samt vilka teoretiska hypoteser som kan förklara dessa effekter. Urvalet 

för indelningen av de olika listorna på Stockholmsbörsen bygger endast på en faktor vilket är 

marknadsvärdet. Detta gör Stockholmsbörsen till ett unikt studieobjekt som givit oss 

möjlighet att studera listeffekter i en isolerad miljö. De flesta tidigare studier har gjort 

undersökningar på objekt där det är mer än en faktor som påverkar om ett bolag ska förflyttas 

eller inte vilket gör det svårt att kontrollera för ny information i samband med 

listförändringen. Vi fann att det finns effekter i avkastning, volym och likviditet i samband 

med listförändringarna. Överlag fann vi att de bolag som förflyttas uppåt tenderar att generera 

överavkastning och de bolag som förflyttas nedåt tenderar att generera underavkastning i 

samband med förflyttningen (AD, efterAD och ED). Detta mönster har även tidigare studier 

visat på. Volymen och likviditeten å andra sidan var generellt högre i samband med 

förflyttningarna för både uppflyttningar och nedflyttningar. Överlag har vi inte kunnat bevisa 

några långsiktiga effekter mer än i priset som tenderar att stanna kvar på samma nivå som i 

ED i förhållande till marknaden även 30 dagar efterED. Detta i samband med att studien är 

utförd i en miljö som per automatik kontrollerar för ny information har gjort att vi kunnat 

utesluta alla övriga förklaringar förutom IMPSH och IAH. Även LH visade sig kunna förklara 

förflyttningen mellan mid cap till large cap men då IMPSH och IAH också förklarade samma 

förflyttning ansåg vi att IMPSH och IAH var mer dominanta eftersom  båda förklarade fler än 

endast en förflyttning.   

IMPSH vidhåller att aktier inte är perfekta substitut till varandra vilket i vår undersökning 

innebär att de aktier som förflyttas uppåt ökar dess efterfrågan hos investerare och de aktier 

som förflyttas nedåt minskar i efterfrågan. Således ökar aktiekursen för de bolag som 

förflyttas uppåt och minskar för de bolag som flyttas nedåt. Detta håller för alla 

listförändringar i vår undersökning förutom den från large cap till mid cap. Förflyttningarna, 

upp och ner, mellan mid cap och large cap kan förklaras av IAH (förflyttningen mid cap till 

large kan både förklaras av både IAH och IMPSH) som bygger på hur välkänt ett företag är 

bland investerare. Merton (1987) menar att de bolag som har en mindre aktieägarbas får högre 

kapitalkostnad och således ett lägre aktiepris än företag med en större aktieägarbas. Kappou et 
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al. (2008) argumenterar för att denna teoretiska hypotes borde leda till att bolag som förflyttas 

nedåt inte ökar sin shadow cost lika mycket som de bolag som förflyttas uppåt minskar sin 

shadow cost. Detta eftersom investerare inte bara kan glömma ett företags existens som 

förflyttas nedåt i listorna på samma vis som en investerare kan få upp ögonen för ett företag 

som förflyttas uppåt i listorna. I förflyttningar mellan mid cap och large cap genererade de 

bolag som förflyttades uppåt en överavkastning då AD till ED summerades vilket även de 

bolag som förflyttades nedåt gjorde.  

En möjlig förklaring till att vi funnit bevis som tyder på IMPSH skulle kunna vara det faktum 

att institutionella investerare är mer intresserade av bolag som återfinns på högre listor. Både 

Dahlquist och Robertsson (2001) och Ferreira och Matos (2008) fann bevis för att 

institutionella investerare tenderar att investera i större bolag. Då Nachemson-Ekwall (2012) 

påpekar att institutionella investerare är en stor marknadsaktör på Stockholmsbörsen är det 

fullt möjligt att deras handelsmönster kan påverka kurspriser, volym och likviditet i aktier på 

börsen. Det är möjligt att tänka sig att dessa investerare har restriktioner vad gäller vilka listor 

som de får handla på, vilket kan vara en orsak till vårt resultat. Att vi funnit bevis för att IAH i 

förflyttningarna, både upp och ner, mellan mid cap och large cap men inte mellan small cap 

och mid cap ser vi som rimligt. Detta då vårt resultat tyder på att det finns en investerargrupp 

som är tillräckligt stor för att påverka aktiekursen som endast fokuserar på bolag som 

återfinns på large cap och sådana bolag som har varit large cap bolag. Det kan tänkas att 

denna grupp bland annat innehåller privata småinvesterare.  

I vårt inledande kapitel skrev vi att arbetet kommer att bidra både teoretiskt och praktiskt. Av 

diskussionen ovan går det lätt att utläsa det teoretiska bidraget då vi med hjälp av teoretiska 

hypoteser förklarat marknadsanomalien listförändringar på Stockholmsbörsen. Det praktiska 

bidraget trodde vi främst skulle rikta sig till investerare, företag och börsen som helhet men 

det visar sig även riktar sig till NASDAQ OMX Nordic som företag. En investerare kan 

visserligen använda vårt resultat för att göra överavkastningar i samband med listförändringar 

och ett företag kan som vi tidigare nämnt öka sitt värde genom att förflyttas från en lägre lista 

till en högre lista. Volymen visade på en kraftig övervolym i samband med förflyttningar, 

både upp och ner, vilket antagligen gör att NASDAQ OMX Nordic är en annan stor vinnare i 

samband med förflyttningar mellan listor, då de tjänar sina pengar på just transaktioner. 
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9.2 Framtida forskning 

Genom arbetsprocessens gång med tillhörande semenarier har vi ställt oss frågan om 

företagsledare aktivt arbetar för att befinna sig på en viss lista. Likt Indutrades VD Johnny 

Alvarsson beskrev att deras företag hade som mål att nå large cap på Stockholmsbörsen 

(Dagens Industri 2014). Som vidare forskning anser vi att det hade varit intressant att 

undersöka om detta är en generell bild bland företagsledare på Stockholmsbörsen och 

samtidigt undersöka vad företagsledare anser om att vara noterade på en specifik lista. 
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Appendix  

Appendix 1 - Avkastning 

Modeller för att beräkna normal avkastning  

Det finns en uppsjö av olika modeller som estimerar förväntad avkastning för ett företag. Den 

kanske mest kända modellen är CAPM. Tidigare forskning inom området indexeffekter, 

listeffekter, börseffekter och blockhandel har använt sig av olika modeller för att estimera 

Över-/underavkastning. Nedan presenteras de modeller som vi på något vis kommenterat i vår 

uppsatts.  

Genomsnittlig justerad avkastning  

Det första och lättaste sättet att estimera över-/underavkastning på är att subtrahera 

medelvärdet för avkastningen en tid tillbaka från dagens avkastning. 
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Där       är över-/underavkastning för aktie i dag t,      är observerad avkastning för aktie i 

dag t och     är den genomsnittliga avkastningen för aktie  `s dagliga avkastningar under 

estimeringsperioden. Detta är givetvis ett lätt sätt att räkna ut över-/underavkastning på men 

förutsätter att avkastningen från estimeringsintervallet har varit den normala avkastningen i 

förhållande till risk. Om detta inte stämmer det vill säga att företaget har gjort en över-

/underavkastning under estimeringsperioden kommer estimeringen av över-/underavkastning 

för den intressanta perioden vara felaktig. (Binder 1998) 

Marknadsjusterad avkastning 

Marknadsjusterad avkastning utgår från att aktier i genomsnitt borde ha den avkastning som 

marknaden har. Det vill säga att marknadens avkastning subtraheras från den individuella 

aktieavkastningen. 
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Där      är marknadsavkastningen från marknaden dag  . (Binder 1998) 

Single index model (marknadsmodellen)  

Modellen utgår från att det finns en korrelation mellan marknaden och enskilda aktier. Denna 

korrelation fångar betavärdet upp vilket är måttet på hur känslig aktien är i förhållande till 

marknadsrörelser. Modellen antar att olika aktier endast är relaterade med varandra genom 

marknadsrörelser.  
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Där    är andelen av avkastningen som är oberoende av marknadsavkastningen,    är 

betavärdet som mäter känsligheten i aktien i förhållande till marknaden och      är residualen. 

(Elton et al. 2011, Binder 1998)  

Fama et al. (1969) introducerade det som idag kallas för ”event study methodology” då de 

undersökta effekterna av aktiesplittar. Det väsentliga här är att påpeka att Fama et al. (1969) 

använde sig av en logaritmisk form av single index modell för att estimera över-

/underavkastning.  
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 Där        är  
      

      
  ,      priset för aktie   tid   (i Fama et al. 1969 en månad),          är 

priset för aktie   tid     och   är utdelning mellan period   och    .        är förenklat i 
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Famas et al. (1969) undersökning logaritmen av marknadens avkastning för tid  . Måttet 

skulle mycket väl kunna räknats ut likt           

CAPM 

CAPM är en jämviktsmodell som sätter risken i förhållande till avkastningen, utvecklad av 

Sharpe (1964) och Lintner (1965), självständigt ifrån varandra. Modellen bygger på att 

investerare grundar sina beslut på förväntad avkastning, risken och korrelationen till andra 

investeringar. CAPM antar bland annat att alla kan låna in och låna ut till samma ränta det vill 

säga den riskfria räntan. Modellen antar även att alla investerare har identiska prognoser över 

förväntad avkastning, standardavvikelse och korrelation med andra aktier. Dessa två 

antagande är kanske inte helt överrensstämmande med verkligheten men som Sharpe (1964) 

påpekar är det inte modellens antagande som bör utvärderas utan modellens förmåga att 

förklara verkligheten. (Sharpe 1964) 

CAPM bildar ”Security Market Line” som binder avkastningen till den systematiska risken. 

Den systematiska risken är den risk som investerare inte kan diversifiera sig ifrån och alltså 

den risk som investerare bör få betalt för. Denna risk mäts av betavärdet i modellen. (Elton et 

al 2011) Om någon tillgång skulle avvika från ”Security Market Line” kommer arbitrage-

möjligheter att uppstå som kommer tvinga tillbaka tillgången till jämviktslinjen. Modellen 

förutspår alltså att tillgångar med samma betavärde också borde generera samma avkastning. 

(Sharpe 1964)  
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Där    är den riskfria räntan och             kan tolkas som en premie utöver den riskfria 

räntan för att ta risken    (Elton et al. 2011).  
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Multi index-modeller  

Multi index-modeller är en förlängning av single index model. Istället för som single index 

model förklara korrelationen mellan aktier med endast en variabel använder denna modell sig 

av flera variabler.  
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Där variablerna I i denna modell är olika faktorer som kan förklara avkastningen i aktien och 

  förklarar relationen mellan faktorn I och avkastningen. Det är till exempel vanligt att 

använda sig av olika branschindex som I - värden. (Elton et al. 2011) Fama och French (1992; 

1993; 1995) fann i tre artiklar från början av 1990 - talet att värdet på det bokförda egna 

kapitalet (BE) i relation till marknadsvärdet för det egna kapitalet (ME) var relaterat till 

aktieavkastningen. De hävdade att bolag med ett lågt BE/ME karakteriserades av tillväxtaktier 

som genererade hög avkastning. Bolag med högt BE/ME tenderade att vara bolag som var 

utsatta i ekonomiska prekära situationer och därmed genererade lägre avkastning. Fama och 

French (1992; 1993; 1995) fann även att storleken på företaget i fråga var relaterat till 

avkastningen. Då de argumenterade för att investera i mindre bolag var mer riskfyllt vilket 

förklarade det negativa sambandet mellan avkastningen och storleken på bolaget. (Fama och 

French 1992; 1993; 1995) Fama och French (1993) föreslog därför att en tre-faktors-modell 

förklarade avkastningen för företag på ett bra sätt. Dessa tre faktorer var just 

marknadsindexet, storleken på företagen och det bokförda värdet på eget kapital i förhållande 

till marknadsvärdet för eget kapital.  

För att kunna få månadsdata för BE/ME och storleken på företaget (antal utestående aktier 

multiplicerat med värdet på aktierna) skapade Fama och French sex porföljer. De rankade alla 

företagen på NYSE efter marknadsvärde för att få fram ett medianvärde. Detta medianvärde 

användes sedan för att klassificera in stora och små bolag på NYSE, AMEX och NASDAQ. 

De rankade även NYSE-aktierna efter BE/ME-värde i en grupp för de 30 procent lägsta, 40 

procent mittersta och 30 procent högsta. Dessa gruppdelningar från NYSE var riktlinjer för att 

klassificera in övriga företag från AMEX och NASDAQ. Detta genererade totalt sex olika 

portföljer som sedan användes i tre-faktors-modellen. (Fama och French 1995) Modellen har 

fått namnet Fama-French three-factor-model och ser ut som följer. 
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Där      står för small minus big och är ett mått för den genomsnittliga avkastningen från de 

tre småföretagsportföljerna minus den genomsnittliga avkastningen för de tre 

storföretagsportföljerna dag  .      står för High minus Low och är genomsnitts-

avkastningen för de två portföljer som har högst BE/ME värde minus genomsnitts-

avkastningen för de två portföljer med lägst BE/ME-tal dag  .           är den avkastning 

som marknadsindexet genererar utöver den riskfriaräntan.   står likt övriga betavärden i detta 

arbete för känsligheten i den beroende variabeln i förhållande till faktorn (Kappou et al. 2008) 



77 
 

Appendix 2 - Likviditet 

För att mäta likviditeten i aktier finns det flera olika mått att använda sig utav. Amihud och 

Mendelson (1986) menar att spridningen mellan köp och sälj är ett vanligt mått för att mäta 

likviditeten, vilken beräknas enligt Elyasiani et al. (2000) som, 
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Där      står för säljkursen och     står för köpkursen i aktien. Dock finns det viss kritik mot 

detta mått. Amihud (2002) argumenterar för att spridningen mellan köp och sälj kan påverkas 

av dels informationshandlare och dels likviditetshandlare vilket bidrar till obalans i 

orderflödet. Detta innebär, enligt Amihud (2002), att spridningen mellan köp och sälj kanske 

inte är korrekt vilket gör att måttet inte är ett korrekt likviditetsmått att använda. Baker och 

Edelman (1990) argumenterar för att måttet inte är rättvist då det exempelvis inte tar hänsyn 

till stora affärer så som blockhandel.  

Amihud (2002) förespråkar ett likviditetsmått som han kallar för ILLIQ (fortsättningsvis 

Amihud), detta mått förespråkas även av Söderberg (2009) men han kallade det istället för 

Amihud. Amihud reflekterar hur prispåverkan förhåller sig till handelsvolymen. En stor 

prispåverkan indikerar att aktiepriset påverkas väsentligt av en specifik handelsvolym vilket 

således innebär att aktien är illikvid. (Amihud 2002; Söderberg 2009)           är 

illikviditeten för aktie   intervall   och denna beräknas för alla positiva volymdagar.  
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där        är den absoluta avkastningen för aktie   dag  ,         är den dagliga 

handelsvolymen mätt i omsättning (inhemsk valuta) för aktie   dag  . Ett mått som är nära 

relaterat till Amihud är Amivest likviditetsratio,     , och beräknas enligt 
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Där      är priset på aktie   dag  ,      är volymen för aktie   dag   och          är det absoluta 

värdet av den procentuella förändringen i pris för aktie   dag  . Detta mått förespråkas av både 

Baker och Edelman (1990) och Viswanathan et al. (1997). Amivest likviditetsratio visar den 

volym som krävs för att förändra priset i aktien med 1 procentenhet. Ett högre Amivest 

likviditetsratio visar möjligheten att handla stora volymer med små prisförändringar på aktien 

och vice versa. Skillnaden mellan Amihud och Amivest likviditetsratio, enligt Amihud 

(2002), är att den senare har en avsaknad av att mäta den genomsnittliga dagliga 

sammankopplingen mellan en enhet av volym och själva prisförändringen.  
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Appendix 3 - Årliga förflyttningar 

Listförändringar på Stockholmsbörsen januari 2007 

SD 1:a december 2006, AD 19:e december 2006 och ED 2:a januari 2007 

*exkluderade företag vid beräkning av volym och likviditet 
   

        Företag Lista före flytt Lista efter flytt   
   

Uppflyttning       
   

*Gunnebo Industrier AB Small cap Mid cap   
   

Hakon Invest AB Mid cap Large cap   
   

Lundin Mining Corp. SDB Mid cap Large cap   
   

Midway Holding AB ser. B Small cap Mid cap   
   

*Nefab AB ser. B Small cap Mid cap   
   

*Orc Software AB Small cap Mid cap   
   

*Q-Med AB Mid cap Large cap   
   

Svedbergs i Dalstorp AB ser B Small cap Mid cap   
   

Öresund Investment AB Mid cap Large cap   
   

Nedflyttning        
   

*Höganäs AB ser. B Large cap Mid cap   
   

*Karolin Machine Tool AB Mid cap Small cap   
   

*Oxigene Inc. Mid cap Small cap   
   

Sensys Traffic AB Mid cap Small cap   
   

Exkluderade företag för hela undersökningen       
   

Midway Holding AB ser. A Small cap Mid cap   
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Listförändringar på Stockholmsbörsen juli 2007 

SD 1:a juni 2007, AD 20:e juli 2007 och ED 2:a juli 2007 

*exkluderade företag vid beräkning av volym och likviditet 
   

        Företag Lista före flytt Lista efter flytt    
   

Uppflyttning        
   

Axis AB Mid cap Large cap  

    Balder Fastighets AB ser. B Small cap Mid cap  

    Beijer AB ser. B Small cap Mid cap  

    Betsson AB ser. B Small cap Mid cap  

    *Dagon AB Small cap Mid cap  

    Elanders AB ser. B Small cap Mid cap  

    *LBI International AB Small cap Mid cap  

    Lindab International AB Mid cap Large cap  

    LjungbergGruppen AB ser. B Mid cap Large cap  

    *NeoNet AB Small cap Mid cap  

    Net Insight AB ser. B Small cap Mid cap  

    NIBE Industrier AB ser. B Mid cap Large cap  

    Proffice AB ser. B Small cap Mid cap  

    RaySearch Laboratories AB ser. B Small cap Mid cap  

    Transatlantic, Rederi AB ser. B Small cap Mid cap  

    Wallenstam Byggnads AB ser. B Mid cap Large cap  

    VBG Group AB ser. B Small cap Mid cap  

    Nedflyttning      

    *ScanMining AB Mid cap Small cap  
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Listförändringar på Stockholmsbörsen januari 2008 

SD 3:e december 2007, AD 20:e december 2007 och ED 2:a januari 2008 

*exkluderade vid beräkning av volym och likviditet 
   

        Företag Lista före flytt Lista efter flytt 
   

   
Uppflyttning         

   
Semcon AB Small cap Mid cap 

 

    *Tricorona AB Small cap Mid cap 
 

    Nedflyttning       

    Anoto Group AB Mid cap Small cap 
 

    Atrium Ljungberg AB ser. B Large cap Mid cap 
 

    Balder Fastighets AB ser. B Mid cap Small cap 
 

    Concordia Maritime AB ser. B Mid cap Small cap 
 

    *Dagon AB Mid cap Small cap 
 

    Elanders AB ser. B Mid cap Small cap 
 

    *IBS AB ser. B Mid cap Small cap 
 

    NIBE Industrier AB ser. B Large cap Mid cap 
 

    Nolato AB ser. B Mid cap Small cap 
 

    Orexo AB Mid cap Small cap 
 

    PartnerTech AB Mid cap Small cap 
 

    Peab AB ser. B Large cap Mid cap 
 

    Proffice AB ser. B Mid cap Small cap 
 

    *Q-Med AB Large cap Mid cap 
 

    RaySearch Laboratories AB ser. B Mid cap Small cap 
 

    Svedbergs i Dalstorp AB ser. B Mid cap Small cap 
 

    *Teleca AB ser. B Mid cap Small cap 
 

    Transatlantic Rederi AB ser. B Mid cap Small cap 
 

    Wallenstam Byggnads AB,ser. B Large cap Mid cap 
 

    Öresund Investment AB Large cap Mid cap 
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Listförändringar på Stockholmsbörsen juli 2008 

SD 2:a juni 2008, AD 24:e juli 2008 och ED 1:a juli 2008 

*exkluderade företag vid beräkning av volym och likviditet 
   

        Företag Lista före flytt Lista efter flytt    
   

Uppflyttning        
   

BioInvent International AB Small cap Mid cap  

    PA Resources AB Mid cap Large cap  

    *Securitas Direct AB ser. B Mid cap Large cap  

    Nedflyttning      

    Axis AB Large cap Mid cap  

    Bilia AB ser. A Mid cap Small cap  

    *Carnegie & Co AB Large cap Mid cap  

    Eniro AB Large cap Mid cap  

    *Gunnebo Industrier AB Mid cap Small cap  

    Hakon Invest AB Large cap Mid cap  

    Kungsleden AB Large cap Mid cap  

    *Lawson Software Inc. Large cap Mid cap  

    Micronic Laser Systems AB Mid cap Small cap  

    Midway Holding AB ser. B Mid cap Small cap  

    Nobia AB Large cap Mid cap  

    SAS AB Large cap Mid cap  

    Semcon AB Mid cap Small cap  

    Studsvik AB Mid cap Small cap  

    
Exkluderade företag för hela undersökningen      

    Midway Holding AB ser. A Mid cap Small cap  

    Tricorona AB Mid cap Small cap  

    West Siberian Resources Ltd SDB Mid cap Large cap  
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Listförändringar på Stockholmsbörsen juli 2009 

SD 1:a juni 2009, AD 22:e juli 2009 och ED 1:a juli 2009 

*exkluderade företag vid beräkning av volym och likviditet 
   

        Företag Lista före flytt Lista efter flytt    
   

Uppflyttning        
   

Hakon Invest AB Mid cap Large cap  

    Nedflyttning      

    Cision AB Mid cap Small cap  

    JM AB Large cap Mid cap  

    *Metro International S.A. SDB ser. B Mid cap Small cap  

    Morphic Technologies AB ser. B Mid cap Small cap  

    PA Resources AB Large cap Mid cap  

    RNB Retail and Brands AB Mid cap Small cap  

    Exkluderade företag för hela undersökningen      

    Metro International S.A. SDB ser. A Mid cap Small cap  

     

Listförändringar på Stockholmsbörsen januari 2010 

SD 1:a december 2009, AD 18:e december 2009 och ED 4:e januari 2010 

*exkluderade företag vid beräkning av volym och likviditet 
   

        Företag Lista före flytt Lista efter flytt    
   

Uppflyttning        
   

*Net Entertainment NE AB ser. B  Small cap  Mid cap   
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Listförändringar på Stockholmsbörsen januari 2011 

SD 1:a december 2010, AD 17:e december 2010 och ED 3:e januari 2011 

*exkluderade företag vid beräkning av volym och likviditet 
   

        Företag Lista före flytt Lista efter flytt    
   

Uppflyttning        
   

Bilia AB ser A Small cap Mid cap  

    Corem Property Group AB Small cap Mid cap  

    Balder Fastighets AB ser. B Small cap Mid cap  

    *Diamyd Medical AB ser B Small cap Mid cap  

    Fenix Outdoor AB ser B Small cap Mid cap  

    Medivir AB ser B Small cap Mid cap  

    Nolato AB ser B Small cap Mid cap  

    Peab AB ser B Mid cap Large cap  

    Proffice AB ser B Small cap Mid cap  

    Sagax AB Small cap Mid cap  

    Nedflyttning      

    Hemtex AB Mid cap Small cap  

    ITAB Shop Concept AB ser B Mid cap Small cap  

    Lindab International AB Large cap Mid cap  

    SECTRA AB ser B Mid cap Small cap  

    VBG Group AB ser B Mid cap Small cap  

    Exkluderade företag för hela undersökningen      

    Corem Property Group AB Pref Small cap Mid cap  

    Sagax AB pref Small cap Mid cap  

     

Listförändringar på Stockholmsbörsen januari 2012 

SD 1:a december 2011, AD 19:e december 2011 och ED 2:a januari 2012 

*exkluderade företag vid beräkning av volym och likviditet 
   

        Företag Lista före flytt Lista efter flytt    
   

Uppflyttning        
   

Atrium Ljungberg AB ser. B Mid cap Large cap  

    BioGaia AB ser. B Small cap Mid cap  

    Diös Fastigheter AB Small cap Mid cap  

    Nordic Mines AB Small cap Mid cap  

    Swedol AB ser. B Small cap Mid cap  

    Wallenstam AB ser. B Mid cap Large cap  

    Nedflyttning      

    Arise Windpower AB Mid cap Small cap  

    *Diamyd Medical AB ser. B Mid cap Small cap  

    Transcom WorldWide S.A. SDB B Mid cap Small cap  

    Exkluderade företag för hela undersökningen      

    Transcom WorldWide S.A. SDB A Mid cap Small cap  
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Listförändringar på Stockholmsbörsen januari 2013 

SD 3:e december 2012, AD 19:e december 2012 och ED 2:a januari 2013 

        Företag Lista före flytt Lista efter flytt      

Uppflyttning          

Aerocrine AB ser. B Small cap Mid cap      

Axis AB Mid cap Large cap      

BillerudKorsnäs AB Mid cap Large cap      

NIBE Industrier AB ser. B Mid cap Large cap      

SECTRA AB ser. B Small cap Mid cap      

Nedflyttning          

BE Group AB Mid cap Small cap      

BioInvent International AB Mid cap Small cap      

Björn Borg AB Mid cap Small cap      

Karolinska Development AB ser. B Mid cap Small cap      

Net Insight AB ser. B Mid cap Small cap      

NordicMines AB Mid cap Small cap      

PA Resources AB Mid cap Small cap      

TradeDoubler AB Mid cap Small cap      

 

Listförändringar på Stockholmsbörsen januari 2014 

SD 2:a december 2013, AD 19:e december 2013 och ED 2:a januari 2014 

        Företag Lista före flytt Lista efter flytt    
   

Uppflyttning        
   

AarhusKarlshamn AB Mid cap Large cap  

    Arcam AB Small cap Mid cap  

    Catena AB Small cap Mid cap  

    Cavotec SA Small cap Mid cap  

    EnQuest PLC Mid cap Large cap  

    Fingerprint Cards AB ser. B Small cap Mid cap  

    Hexpol AB ser. B Mid cap Large cap  

    Intrum Justitia AB Mid cap Large cap  

    ITAB Shop Concept AB ser. B Small cap Mid cap  

    JM AB Mid cap Large cap  

    Lagercrantz Group AB ser. B Small cap Mid cap  

    Nederman Holding AB Small cap Mid cap  

    OEM International AB ser. B Small cap Mid cap  

    Opus Group AB Small cap Mid cap  

    Orexo AB Small cap Mid cap  

    Swedish Orphan Biovitrum AB Mid cap Large cap  

    Nedflyttning      

    Semafo Inc. Large cap Mid cap  
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Appendix 4 - Exkluderade observationer för vår undersökning 

Exkluderade observationer för vår undersökning av listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

Företag År Lista före flytt Lista efter flytt 

Exkluderade observationer på grund av att totaldata saknas 

  

Tricorona AB 2008-jul Mid cap Small cap 

West Siberian Resources Ltd SDB 2008-jul Mid cap Large cap 

Exkluderade observationer på grund att volymdata saknas 

 

Gunnebo Industrier AB 2007-jan Small cap Mid cap 

Nefab AB ser. B 2007-jan Small cap Mid cap 

Orc Software AB 2007-jan Small cap Mid cap 

Q-Med AB 2007-jan Mid cap Large cap 

Höganäs AB ser. B 2007-jan Large cap Mid cap 

Karolin Machine Tool AB 2007-jan Mid cap Small cap 

Oxigene Inc. 2007-jan Mid cap Small cap 

Dagon AB 2007-jul Small cap Mid cap 

LBI International AB 2007-jul Small cap Mid cap 

NeoNet AB 2007-jul Small cap Mid cap 

ScanMining AB 2007-jul Mid cap Small cap 

Tricorona AB 2008-jan Small cap Mid cap 

Dagon AB 2008-jan Mid cap Small cap 

IBS AB ser. B 2008-jan Mid cap Small cap 

Q-Med AB 2008-jan Large cap Mid cap 

Teleca AB ser. B 2008-jan Mid cap Small cap 

Securitas Direct AB ser. B 2008-jul Mid cap Large cap 

Carnegie & Co AB 2008-jul Large cap Mid cap 

Gunnebo Industrier AB 2008-jul Mid cap Small cap 

Lawson Software Inc. 2008-jul Large cap Mid cap 

Metro International S.A. SDB ser. B 2009-jul Mid cap Small cap 

Net Entertainment NE AB ser. B  2010-jan Small cap  Mid cap  

Diamyd Medical AB ser B 2011-jan Small cap Mid cap 

Diamyd Medical AB ser. B 2012-jan Mid cap Small cap 

Exkluderade observationer på grund av innehav av A-aktie eller Pref. -aktie 

  

Midway Holding AB ser. A 2007-jan Small cap Mid cap 

Midway Holding AB ser. A 2008-jul Mid cap Small cap 

Metro International S.A. SDB ser. A 2009-jul Mid cap Small cap 

Corem Property Group AB Pref 2011-jan Small cap Mid cap 

Sagax AB pref 2011-jan Small cap Mid cap 

Transcom WorldWide S.A. SDB A 2012-jan Mid cap Small cap 
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Appendix 5 - Portföljer för volym och likviditet 

Volym och likviditet - portföljer som förflyttas till en högre lista på Stockholmsbörsen år 2007-

2014 

Tidpunkt för förflyttning Small cap - Mid cap Mid cap - Large Cap Totalt för alla uppflyttningar 

 Portföljer Antal företag Portföljer Antal företag Portföljer Antal företag 

Jan 2014 1 10 1 6 2 16 

Jan 2013 1 2 1 3 2 5 

Jan 2012 1 4 1 2 2 6 

Jan 2011 1 8 1 1 2 9 

Jan 2010 0 0 0 0 0 0 

Jul 2009 0 0 1 1 1 1 

Jul 2008 1 1 1 1 2 2 

Jan 2008 1 1 0 0 1 1 

Jul 2007 1 9 1 5 2 14 

Jan 2007 1 2 1 3 2 5 

Totalt 8 37 8 22 16 59 

        

 

Volym och likviditet - portföljer som förflyttas till en lägre lista på Stockholmsbörsen år 2007-

2014 

Tidpunkt för förflyttning Mid cap - Small cap Large cap - Mid cap Totalt för alla nedflyttningar 

 Portföljer Antal företag Portföljer Antal företag Portföljer Antal företag 

Jan 2014 0 0 1 1 1 1 

Jan 2013 1 8 0 0 1 8 

Jan 2012 1 2 0 0 1 2 

Jan 2011 1 4 1 1 2 5 

Jan 2010 0 0 0 0 0 0 

Jul 2009 1 3 1 2 2 5 

Jul 2008 1 5 1 6 2 11 

Jan 2008 1 11 1 5 2 16 

Jul 2007 0 0 0 0 0 0 

Jan 2007 1 1 0 0 1 1 

Totalt 7 34 5 15 12 49 
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Appendix 6 - Exempel på uppbyggnad av datafil 

Nedan presenteras ett exempel på hur vi byggt upp vår datafil. Orginalfilerna är betydligt större än 

exemplet här nedan vilket endast är till för att få en överblick på hur vi gått tillväga.  För att förtydliga 

tabellen är de markerade värdena sådana värden som aldrig är kodade som noll. Rubrikerna för 

kolumnerna är från vänster till höger, Avkastning portfölj, Avkastning marknad 1, Avkastning 

marknad 2, Dummy 1 SD, Dummy 1 efterSD, Dummy 1 AD, Dummy 1 efterAD, Dummy 1 ED, 

Dummy 1 efterED, Dummy 2 SD, Dummy 2 efterSD, Dummy 2 AD, Dummy 2 efterAD, Dummy 2 

ED och Dummy 2 efterED. Där 1 och 2 indikerar två olika portföljer.  

Avk.

P 

1 

Avk.M 

2 

Avk.M 

1 

D.SD 

1 

D.eSD 

1 

D.AD 

1 

D.eAD 

1 

D.ED 

1 

D.eED 

2 

D.SD 

2 

D.eSD 

2 

D.AD 

2 

D.eAD 

2 

D.ED 

2 

D.eED 

+99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d 

0,101 -0,015 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

-0,037 -0,011 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

-0,006 -0,008 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,012 0,035 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

-0,015 -0,001 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,006 -0,013 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,003 0,017 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

-0,003 -0,003 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,014 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

-0,003 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

-0,003 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,031 -0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

-0,026 -0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,011 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

+28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d 

+99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d +99 d 

-0,041 0,000 -0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

-0,017 0,000 -0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,050 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

-0,003 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

-0,003 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 

0,016 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 

0,011 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 

-0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 

0,029 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 

-0,021 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 

0,003 0,000 -0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 

+28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d +28 d 
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Appendix 7 - Volym  

Hur systematiska över-/undervolym mäts i en aktie är precis som för avkastning inte 

självklart. Därför presenteras några av de mått som använts i tidigare studier  

Ett sätt som är identiskt med genomsnittligt justerad avkastning är att använda sig av den 

genomsnittliga volymen från en estimeringsperiod som den ”normala” och därefter definiera 

avvikelser från denna som över -/undervolym (Campbell och Wasley 1996) 

Harris och Gurel (1986) använde sig av ett standardiserat mått för volym som tar 

marknadsvolymen och den normala volymen i aktien i beaktande.   
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Där       står för volym i aktie i under dag t,       står för volym i handeln för hela 

marknaden under dag t,     står för den genomsnittliga totala handeln på marknaden för de 

åtta veckorna innan AD,     står för den genomsnittliga volymen i aktien åtta veckorna före 

ett tillkännagivande och      står för mean-volymratio för dag t.       är ett standardiserat 

mått som blir 1 om aktiens volym i förhållande till marknads volymen inte förändrats jämfört 

med de föregående åtta veckorna före tillkännagivandet.       är också en form av 

multiplikator som säger hur många gånger mer eller mindre volymen ökat under 

eventperioden. (Harris och Gurel 1986) Kappou et al. (2008) använde sig av i princip nästan 

samma metod som Harris och Gurels (1986). Kappou et al. (2008) tog dock den relativa 

aktievolymen i förhållande till marknadsvolymen istället för som Harris och Gurel (1986) 

använde sig av den genomsnittliga aktievolymen delat på den genomsnittliga 

marknadsvolymen. Den relativa volymen i aktien i förhållande till marknaden beräknas på 

följande sätt. 
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Där          
  är den relativa volymen i aktien i förhållande till marknaden,      är volymen i 

aktien i för dagen t och      är volymen i marknaden för dag t. Kappou et al. (2008) valde att 

använda sig av 60 handelsdagar före AD -5 för att räkna ut den genomsnittliga volymen i 

aktien i förhållande till marknaden. Därefter räknades      ut på ett snarlikt sätt som Harris 

och Gurel (1986) gjorde. 

Både Mase (2007), Vespro (2006) och Lynch och Mendelhall (1997) använde sig av en metod 

som liknar single index model för att estimera systematisk över-/undervolym. 
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Där      är ett relativt mått för volymen i aktie   dag  ,            är den naturliga 

logaritmen av värdet av den totala volymen i aktie   för dag  ,            är den naturliga 

logaritmen av värdet av de totalt utestående aktierna i aktie   dag  .      är ett relativt mått för 

volymen i marknaden dag  ,            är den naturliga logaritmen av värdet av den totala 

volymen i marknaden för dag              är den naturliga logaritmen av det totala värdet 

på marknaden dag  . Denna metod antar precis som single index model att i detta fall 
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volymen i aktien är relaterad till volymen på marknaden. Anledningen till att volymen görs 

om till marknadsvärde är för att förhindra att volymmåttet är relaterat till storleken på 

företaget. Över-/undervolymen,   , räknas ut enligt nedan (Mase 2007).  
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Appendix 8 - Test för heteroskedasticitet och autokorrelation 

 Avkastning - test för heteroskedasticitet och autokorrelation 

 

 

 

Logaritmisk avkastning - test för heteroskedasticitet och autokorrelation 

 

 

 

  

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =  1392.92

         Variables: fitted values of AvkastningPortflj

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       4               26.119               4                   0.0000

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =  5341.63

         Variables: fitted values of LNAvkastningPortflj

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       4               40.836               4                   0.0000

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
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Volym - test för heteroskedasticitet och autokorrelation 

 

 

 

 

Amihud - test för heteroskedasticitet och autokorrelation 

 

 

 

  

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =   731.59

         Variables: fitted values of PortfljVolym

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       4              513.105               4                   0.0000

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =  5975.07

         Variables: fitted values of PortfljAmihud

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

                        H0: no serial correlation

                                                                           

       4               78.655               4                   0.0000

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
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Appendix 9 - Regression för avkastning och logaritmisk avkastning 

Koefficienterna framför marknaden visar känsligheten i portföljen i förhållande till 

marknaden. Koefficienterna framför dummyvariablerna presenterar genomsnittlig kumulativa 

över-/under -avkastning och -logaritmisk avkastning för dummyvariabelns tidsintervall. 

Regression avkastning och logaritmisk avkastning 

Kontrollerad med hjälp av Newey West robusta standardfel, lag(4) 

Variabler Avkastning Portfölj LN Avkastning Portfölj 

   

Avkastning Marknad Jan-07 L-M 0.45562* 0.45857* 

 (0.27618) (0.26866) 

Avkastning Marknad Jan-08 L-M 0.92875*** 0.93267*** 

 (0.05803) (0.06092) 

Avkastning Marknad Jul-08 L-M 1.08928*** 1.08896*** 

 (0.07681) (0.07597) 

Avkastning Marknad Jul-09 L-M 1.21054*** 1.21099*** 

 (0.09575) (0.09551) 

Avkastning Marknad 11 L-M 0.99863*** 1.00363*** 

 (0.15115) (0.15020) 

Avkastning Marknad 14 L-M 0.46102 0.46191 

 (0.48860) (0.49032) 

Avkastning Marknad Jan-07 M-S 0.40292** 0.40996** 

 (0.18052) (0.18308) 

Avkastning Marknad Jul-07 M-S 1.23204*** 1.23526*** 

 (0.27667) (0.28602) 

Avkastning Marknad Jan-08 M-S 0.45369*** 0.45453*** 

 (0.06149) (0.06111) 

Avkastning Marknad Jul-08 M-S 0.42213*** 0.42669*** 

 (0.08767) (0.08590) 

Avkastning Marknad Jul-09 M-S 0.76951*** 0.77920*** 

 (0.11565) (0.11875) 

Avkastning Marknad 11 M-S 0.22033*** 0.22246*** 

 (0.08332) (0.08338) 

Avkastning Marknad 12 M-S 0.37851** 0.42254*** 

 (0.15026) (0.07250) 

Avkastning Marknad 13 M-S 0.76649*** 0.76981*** 

 (0.16019) (0.16225) 

Avkastning Marknad Jan-07 M-L 0.63264*** 0.63205*** 

 (0.05945) (0.06023) 

Avkastning Marknad Jul-07 M-L 0.63140*** 0.63085*** 

 (0.09581) (0.09628) 

Avkastning Marknad Jul-08 M-L 0.95575*** 0.95838*** 

 (0.09250) (0.09239) 

Avkastning Marknad Jul-09 M-L 0.33214*** 0.33087*** 

 (0.08705) (0.08757) 

Avkastning Marknad 11 M-L 0.88042*** 0.88464*** 

 (0.11604) (0.11735) 

Avkastning Marknad 12 M-L 0.58747*** 0.58738*** 

 (0.05269) (0.05280) 

Avkastning Marknad 13 M-L 0.82829*** 0.82867*** 

 (0.10145) (0.10116) 

Avkastning Marknad 14 M-L 0.78444*** 0.78322*** 

 (0.11364) (0.11255) 

Avkastning Marknad Jan-07 S-M 0.33880*** 0.34199*** 

 (0.11729) (0.11722) 

Avkastning Marknad Jul-07 S-M 0.64149*** 0.64404*** 

 (0.05904) (0.05920) 
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Avkastning Marknad Jan-08 S-M 0.78263*** 0.78386*** 

 (0.15277) (0.15217) 

Avkastning Marknad Jul-08 S-M 0.61823*** 0.62359*** 

 (0.14196) (0.14095) 

Avkastning Marknad 10 S-M 0.51025*** 0.50608*** 

 (0.13183) (0.13036) 

Avkastning Marknad 11 S-M 0.50102*** 0.50086*** 

 (0.05699) (0.05719) 

Avkastning Marknad 12 S-M 0.63933*** 0.64033*** 

 (0.08918) (0.08829) 

Avkastning Marknad 13 S-M 0.25063* 0.25476* 

 (0.13898) (0.13926) 

Avkastning Marknad 14 S-M 0.71953*** 0.72208*** 

 (0.16521) (0.16540) 

L-M Jan-07 Dummy SD -0.00312 -0.00476 

 (0.03697) (0.03671) 

L-M Jan-07 Dummy efter SD -0.00518 -0.00460 

 (0.03059) (0.03013) 

L-M Jan-07 Dummy AD 0.01001*** 0.01050*** 

 (0.00260) (0.00260) 

L-M Jan-07 Dummy efter AD -0.05744*** -0.05726*** 

 (0.00823) (0.00826) 

L-M Jan-07 Dummy ED -0.01897* -0.01866 

 (0.01127) (0.01136) 

L-M Jan-07 Dummy efter ED -0.01219 -0.01152 

 (0.10937) (0.10966) 

L-M Jan-08 Dummy SD 0.02694*** 0.02719*** 

 (0.00830) (0.00806) 

L-M Jan-08 Dummy efter SD 0.00521 0.00663 

 (0.01778) (0.01773) 

L-M Jan-08 Dummy AD 0.02813*** 0.02831*** 

 (0.00653) (0.00649) 

L-M Jan-08 Dummy efter AD 0.00986*** 0.01002*** 

 (0.00044) (0.00045) 

L-M Jan-08 Dummy ED 0.02064* 0.02137* 

 (0.01173) (0.01180) 

L-M Jan-08 Dummy efter ED 0.00434 0.00836 

 (0.06003) (0.05995) 

L-M Jul-08 Dummy SD 0.02890*** 0.02930*** 

 (0.00290) (0.00292) 

L-M Jul-08 Dummy efter SD -0.07895*** -0.07891** 

 (0.03040) (0.03094) 

L-M Jul-08 Dummy AD -0.00752** -0.00729** 

 (0.00328) (0.00334) 

L-M Jul-08 Dummy efter AD -0.01279*** -0.01288*** 

 (0.00418) (0.00420) 

L-M Jul-08 Dummy ED 0.00325 0.00386 

 (0.00738) (0.00738) 

L-M Jul-08 Dummy efter ED 0.14982* 0.14910* 

 (0.08771) (0.08638) 

L-M Jul-09 Dummy SD 0.04920*** 0.04847*** 

 (0.01535) (0.01495) 

L-M Jul-09 Dummy efter SD -0.06224 -0.06345 

 (0.04598) (0.04594) 

L-M Jul-09 Dummy AD -0.04531** -0.04879** 

 (0.02039) (0.02142) 

L-M Jul-09 Dummy efter AD 0.00477 0.00376 

 (0.01301) (0.01273) 

L-M Jul-09 Dummy ED 0.06837*** 0.06880*** 

 (0.01243) (0.01231) 
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L-M Jul-09 Dummy efter ED 0.02139 0.02011 

 (0.12693) (0.12813) 

L-M 11 Dummy SD -0.00003 0.00016 

 (0.01178) (0.01162) 

L-M 11 Dummy efter SD -0.01785* -0.01662 

 (0.01052) (0.01047) 

L-M 11 Dummy AD -0.04295*** -0.04278*** 

 (0.00313) (0.00316) 

L-M 11 Dummy efter AD -0.03218** -0.03163** 

 (0.01481) (0.01493) 

L-M 11 Dummy ED 0.04151*** 0.04053*** 

 (0.01137) (0.01090) 

L-M 11 Dummy efter ED -0.14037 -0.14115 

 (0.12544) (0.12859) 

L-M 14 Dummy SD -0.10732*** -0.11177*** 

 (0.03969) (0.04066) 

L-M 14 Dummy efter SD 0.07993 0.07798 

 (0.06520) (0.06488) 

L-M 14 Dummy AD -0.02231 -0.02218 

 (0.02243) (0.02233) 

L-M 14 Dummy efter AD 0.02576 0.02501 

 (0.02027) (0.01999) 

L-M 14 Dummy ED 0.08378*** 0.08270*** 

 (0.01907) (0.01847) 

L-M 14 Dummy efter ED 0.30390*** 0.29458*** 

 (0.10761) (0.10680) 

M-S Jan-07 Dummy SD 0.06026*** 0.05966*** 

 (0.01567) (0.01538) 

M-S Jan-07 Dummy efter SD 0.07267** 0.07160** 

 (0.03257) (0.03272) 

M-S Jan-07 Dummy AD -0.03217*** -0.03192*** 

 (0.00763) (0.00772) 

M-S Jan-07 Dummy efter AD -0.01529* -0.01492* 

 (0.00842) (0.00840) 

M-S Jan-07 Dummy ED 0.01027 0.01063 

 (0.00853) (0.00848) 

M-S Jan-07 Dummy efter ED -0.12427 -0.12296 

 (0.09300) (0.09456) 

M-S Jul-07 Dummy SD 0.12626*** 0.11916*** 

 (0.03448) (0.03274) 

M-S Jul-07 Dummy efter SD -0.22276* -0.23341* 

 (0.11941) (0.12132) 

M-S Jul-07 Dummy AD -0.08432*** -0.08664*** 

 (0.02220) (0.02307) 

M-S Jul-07 Dummy efter AD -0.31014* -0.45521** 

 (0.17880) (0.20705) 

M-S Jul-07 Dummy ED -0.26552*** -0.28200*** 

 (0.06717) (0.07132) 

M-S Jul-07 Dummy efter ED 0.03980 0.02815 

 (0.16427) (0.16273) 

M-S Jan-08 Dummy SD -0.01351*** -0.01302*** 

 (0.00155) (0.00156) 

M-S Jan-08 Dummy efter SD -0.05504*** -0.05364*** 

 (0.01784) (0.01805) 

M-S Jan-08 Dummy AD 0.00044 0.00082 

 (0.00838) (0.00840) 

M-S Jan-08 Dummy efter AD -0.00349*** -0.00334*** 

 (0.00043) (0.00044) 

M-S Jan-08 Dummy ED 0.03556*** 0.03597*** 

 (0.00472) (0.00468) 
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M-S Jan-08 Dummy efter ED -0.00486 0.00024 

 (0.06305) (0.06294) 

M-S Jul-08 Dummy SD -0.00694*** -0.00642*** 

 (0.00219) (0.00221) 

M-S Jul-08 Dummy efter SD -0.03224 -0.03008 

 (0.02243) (0.02253) 

M-S Jul-08 Dummy AD -0.02966*** -0.02933*** 

 (0.00601) (0.00611) 

M-S Jul-08 Dummy efter AD -0.02681*** -0.02660*** 

 (0.00725) (0.00737) 

M-S Jul-08 Dummy ED -0.04682*** -0.04676*** 

 (0.00862) (0.00881) 

M-S Jul-08 Dummy efter ED 0.13320 0.13137 

 (0.15265) (0.14784) 

M-S Jul-09 Dummy SD 0.07029*** 0.06932*** 

 (0.00427) (0.00434) 

M-S Jul-09 Dummy efter SD -0.13675*** -0.13689*** 

 (0.04234) (0.04348) 

M-S Jul-09 Dummy AD -0.02680* -0.02729* 

 (0.01578) (0.01588) 

M-S Jul-09 Dummy efter AD 0.04180** 0.04120** 

 (0.02036) (0.02001) 

M-S Jul-09 Dummy ED -0.01034** -0.00950** 

 (0.00441) (0.00450) 

M-S Jul-09 Dummy efter ED 0.08416 0.08142 

 (0.11288) (0.11079) 

M-S 11 Dummy SD 0.00882* 0.00918* 

 (0.00523) (0.00520) 

M-S 11 Dummy efter SD -0.00781 -0.00736 

 (0.02234) (0.02238) 

M-S 11 Dummy AD 0.00697 0.00711 

 (0.01701) (0.01699) 

M-S 11 Dummy efter AD 0.00460 0.00526 

 (0.01324) (0.01314) 

M-S 11 Dummy ED 0.00347 0.00371 

 (0.01000) (0.01003) 

M-S 11 Dummy efter ED -0.02432 -0.02099 

 (0.06205) (0.06232) 

M-S 12 Dummy SD 0.04317* 0.04092* 

 (0.02307) (0.02431) 

M-S 12 Dummy efter SD -0.04607 -0.04466 

 (0.03378) (0.02727) 

M-S 12 Dummy AD 0.03021*** 0.02279 

 (0.00860) (0.01667) 

M-S 12 Dummy efter AD -0.03516 -0.02843 

 (0.04259) (0.03485) 

M-S 12 Dummy ED 0.02154 0.01513 

 (0.01561) (0.01548) 

M-S 12 Dummy efter ED 0.19297 0.19590 

 (0.12281) (0.11995) 

M-S 13 Dummy SD -0.05711** -0.05797** 

 (0.02521) (0.02549) 

M-S 13 Dummy efter SD 0.18103** 0.17660** 

 (0.07868) (0.07619) 

M-S 13 Dummy AD 0.01832 0.01727 

 (0.03586) (0.03534) 

M-S 13 Dummy efter AD -0.03204*** -0.03206*** 

 (0.00731) (0.00741) 

M-S 13 Dummy ED 0.03715*** 0.03698*** 

 (0.01110) (0.01101) 
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M-S 13 Dummy efter ED -0.11820 -0.11739 

 (0.08987) (0.09056) 

M-L Jan-07 Dummy SD 0.01202** 0.01244** 

 (0.00570) (0.00572) 

M-L Jan-07 Dummy efter SD -0.00106 0.00015 

 (0.02010) (0.01995) 

M-L Jan-07 Dummy AD 0.01211*** 0.01258*** 

 (0.00300) (0.00299) 

M-L Jan-07 Dummy efter AD 0.01616*** 0.01666*** 

 (0.00622) (0.00617) 

M-L Jan-07 Dummy ED -0.01198* -0.01154* 

 (0.00682) (0.00684) 

M-L Jan-07 Dummy efter ED -0.18495 -0.18883 

 (0.13701) (0.14448) 

M-L Jul-07 Dummy SD 0.00937 0.00975 

 (0.00621) (0.00617) 

M-L Jul-07 Dummy efter SD -0.05136*** -0.05082*** 

 (0.01955) (0.01947) 

M-L Jul-07 Dummy AD 0.00012 0.00047 

 (0.00736) (0.00743) 

M-L Jul-07 Dummy efter AD -0.00576 -0.00527 

 (0.00960) (0.00970) 

M-L Jul-07 Dummy ED -0.02450** -0.02418** 

 (0.01223) (0.01222) 

M-L Jul-07 Dummy efter ED -0.03485 -0.03037 

 (0.03669) (0.03693) 

M-L Jul-08 Dummy SD 0.01098 0.01142 

 (0.00915) (0.00915) 

M-L Jul-08 Dummy efter SD 0.01470 0.01599 

 (0.04640) (0.04681) 

M-L Jul-08 Dummy AD 0.01485* 0.01497* 

 (0.00801) (0.00798) 

M-L Jul-08 Dummy efter AD 0.05450*** 0.05502*** 

 (0.01101) (0.01087) 

M-L Jul-08 Dummy ED 0.02755 0.02771 

 (0.02679) (0.02667) 

M-L Jul-08 Dummy efter ED -0.08311 -0.08122 

 (0.11551) (0.11531) 

M-L Jul-09 Dummy SD -0.04514 -0.04598 

 (0.02753) (0.02820) 

M-L Jul-09 Dummy efter SD 0.04697 0.04805* 

 (0.02859) (0.02852) 

M-L Jul-09 Dummy AD -0.00350 -0.00315 

 (0.01129) (0.01130) 

M-L Jul-09 Dummy efter AD -0.01876 -0.01853 

 (0.01673) (0.01664) 

M-L Jul-09 Dummy ED -0.02779 -0.02910 

 (0.02603) (0.02663) 

M-L Jul-09 Dummy efter ED 0.04424 0.04817 

 (0.05281) (0.05260) 

M-L 11 Dummy SD 0.00744 0.00767 

 (0.00711) (0.00709) 

M-L 11 Dummy efter SD 0.06603** 0.06606** 

 (0.02857) (0.02836) 

M-L 11 Dummy AD -0.01327 -0.01305 

 (0.01427) (0.01440) 

M-L 11 Dummy efter AD 0.04219** 0.04230*** 

 (0.01639) (0.01614) 

M-L 11 Dummy ED 0.00300 0.00353 

 (0.00696) (0.00698) 
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M-L 11 Dummy efter ED 0.01003 0.01386 

 (0.06595) (0.06545) 

M-L 12 Dummy SD -0.01878 -0.01827 

 (0.01386) (0.01402) 

M-L 12 Dummy efter SD -0.01087 -0.00927 

 (0.01057) (0.01067) 

M-L 12 Dummy AD 0.01685*** 0.01731*** 

 (0.00155) (0.00153) 

M-L 12 Dummy efter AD 0.03323*** 0.03380*** 

 (0.00932) (0.00926) 

M-L 12 Dummy ED 0.00781 0.00827 

 (0.00634) (0.00628) 

M-L 12 Dummy efter ED 0.05194 0.05584 

 (0.04817) (0.04785) 

M-L 13 Dummy SD -0.00430 -0.00385 

 (0.00391) (0.00391) 

M-L 13 Dummy efter SD -0.01575 -0.01466 

 (0.01739) (0.01737) 

M-L 13 Dummy AD 0.02617*** 0.02632*** 

 (0.00797) (0.00791) 

M-L 13 Dummy efter AD -0.00474 -0.00446 

 (0.00332) (0.00333) 

M-L 13 Dummy ED 0.02489 0.02504 

 (0.01811) (0.01785) 

M-L 13 Dummy efter ED -0.01312 -0.00921 

 (0.04173) (0.04181) 

M-L 14 Dummy SD 0.00110 0.00160 

 (0.00444) (0.00446) 

M-L 14 Dummy efter SD -0.00051 0.00113 

 (0.01056) (0.01055) 

M-L 14 Dummy AD -0.01426*** -0.01361*** 

 (0.00414) (0.00409) 

M-L 14 Dummy efter AD 0.00769*** 0.00797*** 

 (0.00223) (0.00220) 

M-L 14 Dummy ED 0.01767*** 0.01808*** 

 (0.00510) (0.00508) 

M-L 14 Dummy efter ED 0.05407 0.05748 

 (0.04520) (0.04483) 

S-M Jan-07 Dummy SD -0.00357 -0.00307 

 (0.00908) (0.00911) 

S-M Jan-07 Dummy efter SD 0.06142* 0.06214** 

 (0.03161) (0.03121) 

S-M Jan-07 Dummy AD 0.00618* 0.00663** 

 (0.00324) (0.00322) 

S-M Jan-07 Dummy efter AD 0.03853*** 0.03885*** 

 (0.00561) (0.00555) 

S-M Jan-07 Dummy ED -0.02041** -0.02013** 

 (0.00795) (0.00802) 

S-M Jan-07 Dummy efter ED 0.11107** 0.11408** 

 (0.05248) (0.05217) 

S-M Jul-07 Dummy SD -0.00738 -0.00696 

 (0.00578) (0.00576) 

S-M Jul-07 Dummy efter SD -0.00703 -0.00568 

 (0.01625) (0.01627) 

S-M Jul-07 Dummy AD 0.00502* 0.00560** 

 (0.00258) (0.00259) 

S-M Jul-07 Dummy efter AD 0.00168 0.00214 

 (0.01042) (0.01034) 

S-M Jul-07 Dummy ED 0.00971 0.01010 

 (0.00859) (0.00855) 
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S-M Jul-07 Dummy efter ED -0.05115 -0.04636 

 (0.04365) (0.04384) 

S-M Jan-08 Dummy SD 0.03831*** 0.03870*** 

 (0.00708) (0.00707) 

S-M Jan-08 Dummy efter SD -0.00819 -0.00927 

 (0.05145) (0.05099) 

S-M Jan-08 Dummy AD -0.00677 -0.00648 

 (0.01153) (0.01148) 

S-M Jan-08 Dummy efter AD 0.00290*** 0.00307*** 

 (0.00068) (0.00068) 

S-M Jan-08 Dummy ED -0.00433 -0.00419 

 (0.00844) (0.00855) 

S-M Jan-08 Dummy efter ED -0.03223 -0.05104 

 (0.22466) (0.22545) 

S-M Jul-08 Dummy SD 0.03847* 0.03828* 

 (0.02028) (0.02000) 

S-M Jul-08 Dummy efter SD 0.03180 0.02968 

 (0.10537) (0.10480) 

S-M Jul-08 Dummy AD -0.04582*** -0.04663*** 

 (0.01515) (0.01534) 

S-M Jul-08 Dummy efter AD -0.03306*** -0.03347*** 

 (0.01152) (0.01179) 

S-M Jul-08 Dummy ED 0.06763*** 0.06771*** 

 (0.00883) (0.00866) 

S-M Jul-08 Dummy efter ED -0.09720 -0.10164 

 (0.11640) (0.11744) 

S-M 10 Dummy SD 0.06137*** 0.06119*** 

 (0.00931) (0.00904) 

S-M 10 Dummy efter SD -0.08541*** -0.08446*** 

 (0.03206) (0.03240) 

S-M 10 Dummy AD 0.03041** 0.03033** 

 (0.01469) (0.01448) 

S-M 10 Dummy efter AD -0.01712** -0.01648** 

 (0.00841) (0.00838) 

S-M 10 Dummy ED 0.05201*** 0.05193*** 

 (0.00399) (0.00389) 

S-M 10 Dummy efter ED 0.27343*** 0.27016*** 

 (0.09228) (0.09004) 

S-M 11 Dummy SD 0.00163 0.00217 

 (0.00620) (0.00617) 

S-M 11 Dummy efter SD 0.06098*** 0.06198*** 

 (0.01832) (0.01819) 

S-M 11 Dummy AD -0.00111 -0.00066 

 (0.00513) (0.00512) 

S-M 11 Dummy efter AD 0.02348** 0.02430** 

 (0.00944) (0.00943) 

S-M 11 Dummy ED 0.03816*** 0.03832*** 

 (0.00293) (0.00286) 

S-M 11 Dummy efter ED 0.00105 0.00545 

 (0.02982) (0.02985) 

S-M 12 Dummy SD 0.00582 0.00650 

 (0.01618) (0.01580) 

S-M 12 Dummy efter SD -0.06485*** -0.06346*** 

 (0.01396) (0.01404) 

S-M 12 Dummy AD -0.01527*** -0.01469*** 

 (0.00530) (0.00525) 

S-M 12 Dummy efter AD 0.05048*** 0.05091*** 

 (0.01794) (0.01784) 

S-M 12 Dummy ED 0.01016 0.00994 

 (0.02213) (0.02170) 
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S-M 12 Dummy efter ED 0.01257 0.01702 

 (0.03293) (0.03305) 

S-M 13 Dummy SD -0.04218*** -0.04210*** 

 (0.00901) (0.00911) 

S-M 13 Dummy efter SD 0.02193 0.02303 

 (0.02666) (0.02669) 

S-M 13 Dummy AD 0.01252*** 0.01289*** 

 (0.00458) (0.00456) 

S-M 13 Dummy efter AD 0.03592*** 0.03587*** 

 (0.00386) (0.00380) 

S-M 13 Dummy ED -0.01197 -0.01171 

 (0.01380) (0.01381) 

S-M 13 Dummy efter ED -0.01206 -0.01183 

 (0.08247) (0.08289) 

S-M 14 Dummy SD 0.02964*** 0.03022*** 

 (0.00591) (0.00595) 

S-M 14 Dummy efter SD -0.01080 -0.00952 

 (0.01616) (0.01618) 

S-M 14 Dummy AD 0.00131 0.00177 

 (0.00652) (0.00648) 

S-M 14 Dummy efter AD -0.00082 -0.00056 

 (0.00475) (0.00473) 

S-M 14 Dummy ED 0.00416 0.00463 

 (0.00623) (0.00625) 

S-M 14 Dummy efter ED 0.00983 0.01335 

 (0.04323) (0.04336) 

Constant 0.00007 -0.00010 

 (0.00037) (0.00037) 

   

Observationer 4,654 4,654 

Standardfel i parenteser 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Appendix 10 - Regression för volym och Amihud 

Koefficienterna framför marknaden visar känsligheten i portföljen i förhållande till 

marknaden. Koefficienterna framför dummyvariablerna presenterar genomsnittlig över/under 

-volym och -likviditet för dummyvariabelns tidsintervall. 

Regression volym och Amihud   

Kontrollerad med hjälp av Newey West robusta standardfel, lag(4) 

VARIABLES Portfölj Volym Portfölj Amihud 

   

 Marknad Jan-08 L-M 0.67449*** -20914.37697* 

 (0.14630) (11,305.23245) 

 Marknad Jul-08 L-M 0.77382*** -37379.98660*** 

 (0.14625) (8,743.83186) 

 Marknad Jul-09 L-M 0.80927*** -17332.95536*** 

 (0.14689) (4,032.36367) 

 Marknad 11 L-M 0.71892*** -33947.31840*** 

 (0.15012) (8,036.36723) 

 Marknad 14 L-M 0.88652*** -1,944.08670 

 (0.15196) (13,811.25037) 

 Marknad Jan-07 M-S 0.83398*** -3,512.23906 

 (0.16829) (2,227.00806) 

 Marknad Jan-08 M-S 0.61826*** 19,636.54539 

 (0.14632) (13,150.65953) 

 Marknad Jul-08 M-S 0.64759*** -1,828.57757 

 (0.14632) (19,695.72456) 

 Marknad Jul-09 M-S 0.73343*** -4,865.96554 

 (0.14692) (4,191.29641) 

 Marknad 11 M-S 0.53004*** 192250.32103*** 

 (0.15003) (70,015.98283) 

 Marknad 12 M-S 0.64921*** 22,165.97512*** 

 (0.14855) (7,186.77708) 

 Marknad 13 M-S 0.69415*** 8,071.35535 

 (0.15186) (8,932.32000) 

 Marknad Jan-07 M-L 0.68136*** -4,042.39033 

 (0.14647) (2,475.09737) 

 Marknad Jul-07 M-L 0.68717*** -42615.88986*** 

 (0.14599) (15,485.79074) 

 Marknad Jul-08 M-L 0.78457*** -37768.11826*** 

 (0.14632) (8,817.10856) 

 Marknad Jul-09 M-L 0.65622*** -15048.69039*** 

 (0.14716) (3,986.13041) 

 Marknad 11 M-L 0.74581*** -35261.97165*** 

 (0.14998) (8,051.40527) 

 Marknad 12 M-L 0.63536*** -4,577.30094 

 (0.14871) (5,265.56555) 

 Marknad 13 M-L 0.73584*** -30628.02780*** 

 (0.15187) (7,176.08683) 

 Marknad 14 M-L 0.74827*** -45882.99477*** 

 (0.15198) (10,508.46951) 

 Marknad Jan-07 S-M 0.58786*** -786.00223 

 (0.14579) (1,293.47249) 

 Marknad Jul-07 S-M 0.67665*** -30045.20741* 

 (0.14599) (15,561.54676) 

 Marknad Jan-08 S-M 0.67785*** -26812.82009** 

 (0.14640) (10,457.70223) 

 Marknad Jul-08 S-M 0.72057*** -32716.69629*** 

 (0.14641) (8,617.14132) 
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 Marknad 11 S-M 0.65801*** -152.11098 

 (0.15002) (11,982.48065) 

 Marknad 12 S-M 0.64287*** 79,352.08349 

 (0.14889) (61,155.96153) 

 Marknad 13 S-M 0.59283*** 120764.29198*** 

 (0.15197) (46,176.73759) 

 Marknad 14 S-M 0.67152*** -39521.77440*** 

 (0.15184) (10,423.90557) 

L-M Jan-08 Dummy SD 0.00467 -0.02179*** 

 (0.00582) (0.00518) 

L-M Jan-08 Dummy efter SD 0.00378 -0.00050 

 (0.00533) (0.00766) 

L-M Jan-08 Dummy AD 0.02234*** -0.00308 

 (0.00461) (0.01135) 

L-M Jan-08 Dummy efter AD 0.02340*** -0.02237*** 

 (0.00550) (0.00542) 

L-M Jan-08 Dummy ED -0.03231 0.01823 

 (0.02126) (0.01469) 

L-M Jan-08 Dummy efter ED -0.02159*** -0.00533 

 (0.00762) (0.00612) 

L-M Jul-08 Dummy SD 0.01032** -0.02564*** 

 (0.00426) (0.00717) 

L-M Jul-08 Dummy efter SD 0.00190 -0.01764*** 

 (0.00275) (0.00464) 

L-M Jul-08 Dummy AD 0.00485** -0.00035 

 (0.00208) (0.00382) 

L-M Jul-08 Dummy efter AD 0.00582 0.00555 

 (0.00508) (0.00573) 

L-M Jul-08 Dummy ED 0.01113*** -0.01702*** 

 (0.00212) (0.00545) 

L-M Jul-08 Dummy efter ED -0.00703 -0.00157 

 (0.00460) (0.00501) 

L-M Jul-09 Dummy SD 0.02363*** -0.01938*** 

 (0.00420) (0.00572) 

L-M Jul-09 Dummy efter SD 0.02331*** -0.02465*** 

 (0.00724) (0.00571) 

L-M Jul-09 Dummy AD 0.02641*** -0.02258*** 

 (0.00473) (0.00619) 

L-M Jul-09 Dummy efter AD 0.01021** -0.00857 

 (0.00472) (0.00535) 

L-M Jul-09 Dummy ED 0.02782*** -0.00948** 

 (0.00475) (0.00443) 

L-M Jul-09 Dummy efter ED 0.00873 -0.02198*** 

 (0.00657) (0.00504) 

L-M 11 Dummy SD 0.06452*** -0.01507*** 

 (0.00815) (0.00520) 

L-M 11 Dummy efter SD 0.01285 -0.02684*** 

 (0.00915) (0.00613) 

L-M 11 Dummy AD 0.02390*** -0.03621*** 

 (0.00808) (0.00758) 

L-M 11 Dummy efter AD 0.03110*** -0.02765*** 

 (0.01087) (0.00638) 

L-M 11 Dummy ED 0.02852** 0.00091 

 (0.01181) (0.00640) 

L-M 11 Dummy efter ED 0.02451** -0.02294*** 

 (0.01075) (0.00538) 

L-M 14 Dummy SD 0.01010 0.02662* 

 (0.01193) (0.01444) 

L-M 14 Dummy efter SD -0.01633** -0.00598 

 (0.00778) (0.01028) 
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L-M 14 Dummy AD -0.02402*** 0.00448 

 (0.00507) (0.00749) 

L-M 14 Dummy efter AD 0.01912* 0.02297 

 (0.01005) (0.01636) 

L-M 14 Dummy ED 0.00937* 0.01746* 

 (0.00503) (0.00902) 

L-M 14 Dummy efter ED -0.01913*** -0.00742 

 (0.00734) (0.00956) 

M-S Jan-07 Dummy SD -0.00226 -0.03272*** 

 (0.00810) (0.00783) 

M-S Jan-07 Dummy efter SD 0.04208*** -0.03330*** 

 (0.00950) (0.00793) 

M-S Jan-07 Dummy AD 0.02501*** -0.03515*** 

 (0.00906) (0.00795) 

M-S Jan-07 Dummy efter AD 0.05101*** -0.03545*** 

 (0.00899) (0.00790) 

M-S Jan-07 Dummy ED 0.01914 -0.03300*** 

 (0.01444) (0.00798) 

M-S Jan-07 Dummy efter ED 0.03506*** -0.03434*** 

 (0.01337) (0.00803) 

M-S Jan-08 Dummy SD 0.04341*** 0.09930* 

 (0.00529) (0.05566) 

M-S Jan-08 Dummy efter SD 0.04989*** -0.02004** 

 (0.00585) (0.00947) 

M-S Jan-08 Dummy AD 0.05657*** -0.01262* 

 (0.00501) (0.00673) 

M-S Jan-08 Dummy efter AD 0.07170*** -0.03154*** 

 (0.00575) (0.00586) 

M-S Jan-08 Dummy ED 0.01691 -0.00127 

 (0.01229) (0.01464) 

M-S Jan-08 Dummy efter ED -0.01462* 0.07363** 

 (0.00784) (0.03379) 

M-S Jul-08 Dummy SD -0.00124 -0.01057 

 (0.00736) (0.00891) 

M-S Jul-08 Dummy efter SD -0.01605** 0.00447 

 (0.00802) (0.01349) 

M-S Jul-08 Dummy AD 0.00471 0.01509 

 (0.00525) (0.01844) 

M-S Jul-08 Dummy efter AD 0.01108* 0.02071 

 (0.00630) (0.02267) 

M-S Jul-08 Dummy ED -0.01568** 0.06147** 

 (0.00614) (0.03035) 

M-S Jul-08 Dummy efter ED -0.03030*** 0.07394*** 

 (0.00724) (0.02099) 

M-S Jul-09 Dummy SD -0.00959 -0.01785*** 

 (0.00656) (0.00567) 

M-S Jul-09 Dummy efter SD -0.00707 -0.01867*** 

 (0.00714) (0.00594) 

M-S Jul-09 Dummy AD -0.01852** 0.01231 

 (0.00877) (0.01065) 

M-S Jul-09 Dummy efter AD -0.01214* -0.00348 

 (0.00690) (0.00446) 

M-S Jul-09 Dummy ED -0.03633*** -0.00366 

 (0.00859) (0.00642) 

M-S Jul-09 Dummy efter ED -0.03076*** -0.00373 

 (0.00761) (0.00590) 

M-S 11 Dummy SD 0.05275*** -0.09038 

 (0.01182) (0.05526) 

M-S 11 Dummy efter SD 0.08490*** -0.05563** 

 (0.00962) (0.02764) 
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M-S 11 Dummy AD 0.08934*** 0.00884 

 (0.01072) (0.01004) 

M-S 11 Dummy efter AD 0.07693*** -0.05454* 

 (0.00984) (0.02990) 

M-S 11 Dummy ED 0.09986*** -0.22084** 

 (0.01223) (0.08612) 

M-S 11 Dummy efter ED 0.02897*** -0.02021 

 (0.01099) (0.03659) 

M-S 12 Dummy SD -0.00543 0.00932 

 (0.00864) (0.01939) 

M-S 12 Dummy efter SD -0.00328 0.00530 

 (0.01405) (0.01365) 

M-S 12 Dummy AD -0.01591*** 0.03581*** 

 (0.00545) (0.01381) 

M-S 12 Dummy efter AD 0.02937*** -0.01458 

 (0.00814) (0.01769) 

M-S 12 Dummy ED 0.05969*** -0.05683*** 

 (0.00703) (0.01086) 

M-S 12 Dummy efter ED 0.03906*** -0.02810*** 

 (0.00782) (0.00784) 

M-S 13 Dummy SD 0.02921*** 0.00021 

 (0.00789) (0.00756) 

M-S 13 Dummy efter SD 0.03308*** -0.02140*** 

 (0.00492) (0.00722) 

M-S 13 Dummy AD 0.04290*** -0.02471*** 

 (0.00621) (0.00702) 

M-S 13 Dummy efter AD 0.06719*** -0.02297*** 

 (0.00428) (0.00752) 

M-S 13 Dummy ED 0.03156*** -0.02281*** 

 (0.00862) (0.00736) 

M-S 13 Dummy efter ED 0.01743*** -0.01836*** 

 (0.00493) (0.00685) 

M-L Jan-07 Dummy SD 0.03520*** -0.03582*** 

 (0.00753) (0.00782) 

M-L Jan-07 Dummy efter SD 0.02393*** -0.03632*** 

 (0.00695) (0.00795) 

M-L Jan-07 Dummy AD 0.00832* -0.03700*** 

 (0.00505) (0.00796) 

M-L Jan-07 Dummy efter AD 0.02397*** -0.03433*** 

 (0.00577) (0.00793) 

M-L Jan-07 Dummy ED 0.06438*** -0.03702*** 

 (0.00645) (0.00791) 

M-L Jan-07 Dummy efter ED 0.02217*** -0.03685*** 

 (0.00610) (0.00799) 

M-L Jul-07 Dummy SD 0.01301*** -0.01947*** 

 (0.00299) (0.00425) 

M-L Jul-07 Dummy efter SD 0.00966* -0.01682*** 

 (0.00517) (0.00437) 

M-L Jul-07 Dummy AD 0.00052 -0.01695*** 

 (0.00572) (0.00482) 

M-L Jul-07 Dummy efter AD 0.00330 -0.01453** 

 (0.00372) (0.00649) 

M-L Jul-07 Dummy ED 0.00644 -0.00661 

 (0.00644) (0.01116) 

M-L Jul-07 Dummy efter ED -0.00569 -0.00387 

 (0.00481) (0.00687) 

M-L Jul-08 Dummy SD 0.01227** -0.02317*** 

 (0.00557) (0.00559) 

M-L Jul-08 Dummy efter SD 0.01339 -0.01748*** 

 (0.01015) (0.00465) 
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M-L Jul-08 Dummy AD 0.00991** -0.00121 

 (0.00500) (0.00395) 

M-L Jul-08 Dummy efter AD 0.01060** 0.00408 

 (0.00465) (0.00568) 

M-L Jul-08 Dummy ED 0.02739*** -0.01805*** 

 (0.00579) (0.00541) 

M-L Jul-08 Dummy efter ED -0.00226 -0.00333 

 (0.00718) (0.00533) 

M-L Jul-09 Dummy SD 0.03398*** -0.01783*** 

 (0.00537) (0.00537) 

M-L Jul-09 Dummy efter SD 0.01374 -0.02425*** 

 (0.01095) (0.00548) 

M-L Jul-09 Dummy AD 0.00370 -0.02018*** 

 (0.00677) (0.00570) 

M-L Jul-09 Dummy efter AD -0.01587** -0.00126 

 (0.00620) (0.00434) 

M-L Jul-09 Dummy ED 0.05948*** -0.00996** 

 (0.01934) (0.00431) 

M-L Jul-09 Dummy efter ED 0.00052 -0.01994*** 

 (0.00831) (0.00521) 

M-L 11 Dummy SD -0.01195** -0.01372*** 

 (0.00497) (0.00530) 

M-L 11 Dummy efter SD -0.00363 -0.02613*** 

 (0.00831) (0.00609) 

M-L 11 Dummy AD 0.00004 -0.03583*** 

 (0.00746) (0.00758) 

M-L 11 Dummy efter AD 0.00590 -0.02671*** 

 (0.00533) (0.00642) 

M-L 11 Dummy ED -0.00007 0.00202 

 (0.00918) (0.00656) 

M-L 11 Dummy efter ED -0.01280* -0.02249*** 

 (0.00661) (0.00532) 

M-L 12 Dummy SD 0.00835 -0.00848 

 (0.01277) (0.01206) 

M-L 12 Dummy efter SD -0.00706 -0.02345*** 

 (0.00909) (0.00611) 

M-L 12 Dummy AD 0.00746 -0.02795*** 

 (0.00505) (0.00536) 

M-L 12 Dummy efter AD -0.00832 -0.02141*** 

 (0.01225) (0.00650) 

M-L 12 Dummy ED 0.00339 -0.02173*** 

 (0.00620) (0.00655) 

M-L 12 Dummy efter ED -0.01205 -0.02506*** 

 (0.01464) (0.00696) 

M-L 13 Dummy SD 0.02559*** -0.03368*** 

 (0.00376) (0.00720) 

M-L 13 Dummy efter SD 0.01250** -0.02499*** 

 (0.00573) (0.00555) 

M-L 13 Dummy AD 0.02870*** -0.03145*** 

 (0.00370) (0.00688) 

M-L 13 Dummy efter AD 0.00212 -0.03297*** 

 (0.00266) (0.00723) 

M-L 13 Dummy ED 0.01345*** -0.00906 

 (0.00322) (0.00726) 

M-L 13 Dummy efter ED 0.01397*** -0.02731*** 

 (0.00451) (0.00595) 

M-L 14 Dummy SD 0.01914*** -0.00969 

 (0.00214) (0.00717) 

M-L 14 Dummy efter SD 0.00390 -0.01882*** 

 (0.00578) (0.00459) 
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M-L 14 Dummy AD -0.01504*** -0.00462 

 (0.00284) (0.00501) 

M-L 14 Dummy efter AD -0.00665*** 0.00714 

 (0.00219) (0.00472) 

M-L 14 Dummy ED 0.00626* -0.02521*** 

 (0.00322) (0.00566) 

M-L 14 Dummy efter ED 0.00594* -0.02305*** 

 (0.00338) (0.00553) 

S-M Jan-07 Dummy SD 0.01022 -0.00326 

 (0.01593) (0.00921) 

S-M Jan-07 Dummy efter SD 0.01114 -0.00881 

 (0.00868) (0.00837) 

S-M Jan-07 Dummy AD 0.03409*** -0.01985** 

 (0.00898) (0.00812) 

S-M Jan-07 Dummy efter AD 0.02663*** -0.01945** 

 (0.00969) (0.00926) 

S-M Jan-07 Dummy ED 0.02376** 0.00142 

 (0.00963) (0.00833) 

S-M Jan-07 Dummy efter ED 0.01488 0.00257 

 (0.01606) (0.01114) 

S-M Jul-07 Dummy SD 0.00293 -0.01400*** 

 (0.00362) (0.00395) 

S-M Jul-07 Dummy efter SD 0.00079 -0.01776*** 

 (0.00298) (0.00438) 

S-M Jul-07 Dummy AD -0.00743 0.02775** 

 (0.00747) (0.01395) 

S-M Jul-07 Dummy efter AD -0.00048 -0.01507*** 

 (0.00368) (0.00548) 

S-M Jul-07 Dummy ED -0.00548 -0.00601 

 (0.00346) (0.00671) 

S-M Jul-07 Dummy efter ED -0.02578*** 0.01836 

 (0.00619) (0.01302) 

S-M Jan-08 Dummy SD -0.00845 -0.02017*** 

 (0.01236) (0.00492) 

S-M Jan-08 Dummy efter SD 0.01722 -0.01471*** 

 (0.01390) (0.00443) 

S-M Jan-08 Dummy AD 0.03229*** -0.02206*** 

 (0.01100) (0.00530) 

S-M Jan-08 Dummy efter AD 0.00277 -0.03038*** 

 (0.01010) (0.00527) 

S-M Jan-08 Dummy ED -0.00481 -0.00690 

 (0.01019) (0.00572) 

S-M Jan-08 Dummy efter ED 0.00487 -0.00033 

 (0.01230) (0.00479) 

S-M Jul-08 Dummy SD -0.01306 -0.01926*** 

 (0.01267) (0.00550) 

S-M Jul-08 Dummy efter SD 0.01671 -0.01573*** 

 (0.01873) (0.00481) 

S-M Jul-08 Dummy AD 0.06320*** -0.00388 

 (0.01059) (0.00372) 

S-M Jul-08 Dummy efter AD 0.04548*** 0.00201 

 (0.00724) (0.00578) 

S-M Jul-08 Dummy ED 0.00554 -0.01683*** 

 (0.01349) (0.00511) 

S-M Jul-08 Dummy efter ED -0.02928*** 0.00353 

 (0.00841) (0.00504) 

S-M 11 Dummy SD 0.01677** -0.02090*** 

 (0.00704) (0.00732) 

S-M 11 Dummy efter SD 0.03539*** -0.01238 

 (0.01145) (0.01355) 
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S-M 11 Dummy AD 0.05493*** -0.03341*** 

 (0.00627) (0.00764) 

S-M 11 Dummy efter AD 0.03674*** -0.02555*** 

 (0.00685) (0.00703) 

S-M 11 Dummy ED 0.03893*** -0.02615** 

 (0.00689) (0.01092) 

S-M 11 Dummy efter ED 0.02828*** -0.01471 

 (0.00756) (0.01273) 

S-M 12 Dummy SD 0.01204 -0.08781 

 (0.01042) (0.06297) 

S-M 12 Dummy efter SD -0.00232 -0.09238 

 (0.00723) (0.06274) 

S-M 12 Dummy AD 0.02934*** -0.10215 

 (0.00549) (0.06285) 

S-M 12 Dummy efter AD 0.03756*** -0.09276 

 (0.01324) (0.06646) 

S-M 12 Dummy ED 0.03456*** -0.14789 

 (0.00602) (0.10534) 

S-M 12 Dummy efter ED 0.02894*** -0.06633** 

 (0.00740) (0.03181) 

S-M 13 Dummy SD 0.06286*** -0.00337 

 (0.01085) (0.01354) 

S-M 13 Dummy efter SD 0.06428*** -0.07433*** 

 (0.01275) (0.02548) 

S-M 13 Dummy AD 0.05744*** -0.03946** 

 (0.01172) (0.01892) 

S-M 13 Dummy efter AD 0.08217*** -0.04636*** 

 (0.00901) (0.01410) 

S-M 13 Dummy ED 0.03545** -0.11321** 

 (0.01377) (0.05440) 

S-M 13 Dummy efter ED 0.04336*** 0.01962 

 (0.01219) (0.06615) 

S-M 14 Dummy SD 0.00255 -0.00801 

 (0.00691) (0.00610) 

S-M 14 Dummy efter SD -0.00067 -0.01762*** 

 (0.00929) (0.00450) 

S-M 14 Dummy AD 0.01863** -0.00608 

 (0.00744) (0.00475) 

S-M 14 Dummy efter AD 0.02454*** 0.00329 

 (0.00861) (0.00447) 

S-M 14 Dummy ED -0.00190 -0.02307*** 

 (0.00929) (0.00580) 

S-M 14 Dummy efter ED 0.00651 -0.02192*** 

 (0.00727) (0.00541) 

Constant 0.12088 0.03898*** 

 (0.12036) (0.00817) 

   

Observationer 4,203 4,203 

Standardfel i parenteser 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Appendix 11 - Restricted F-test 

Avkastning - restricted F-test 

Large cap till mid cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED  

 

Efter ED 

 

Mid cap till small cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

 

  

            Prob > F =    0.9261

       F(  1,  4436) =    0.01

            Prob > F =    0.4048

       F(  1,  4436) =    0.69

            Prob > F =    0.0131

       F(  1,  4436) =    6.16

            Prob > F =    0.0410

       F(  1,  4436) =    4.18

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4436) =   39.37

            Prob > F =    0.2167

       F(  1,  4436) =    1.53

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4436) =   19.59

            Prob > F =    0.1297

       F(  1,  4436) =    2.30

            Prob > F =    0.0224

       F(  1,  4436) =    5.22

            Prob > F =    0.0431

       F(  1,  4436) =    4.09

            Prob > F =    0.0030

       F(  1,  4436) =    8.79

            Prob > F =    0.5885

       F(  1,  4436) =    0.29



110 
 

            Prob > F =    0.1134

       F(  1,  4436) =    2.51

Mid cap till large cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

Small cap till mid cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

 

  

            Prob > F =    0.4404

       F(  1,  4436) =    0.60

            Prob > F =    0.5269

       F(  1,  4436) =    0.40

            Prob > F =    0.0001

       F(  1,  4436) =   15.50

            Prob > F =    0.7167

       F(  1,  4436) =    0.13

            Prob > F =    0.4996

       F(  1,  4436) =    0.46

            Prob > F =    0.0004

       F(  1,  4436) =   12.79
            Prob > F =    0.9991

       F(  1,  4436) =    0.00

            Prob > F =    0.6316

       F(  1,  4436) =    0.23

            Prob > F =    0.0006

       F(  1,  4436) =   11.68

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4436) =   18.91

            Prob > F =    0.4876

       F(  1,  4436) =    0.48
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Logaritmisk avkastning - restricted F-test 

Large cap till mid cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED  

 

Efter ED 

 

Mid cap till small cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

 

  

            Prob > F =    0.8463

       F(  1,  4436) =    0.04

            Prob > F =    0.8463

       F(  1,  4436) =    0.04

            Prob > F =    0.0122

       F(  1,  4436) =    6.28

            Prob > F =    0.0366

       F(  1,  4436) =    4.37

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4436) =   40.64

            Prob > F =    0.2301

       F(  1,  4436) =    1.44

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4436) =   18.14

            Prob > F =    0.1121

       F(  1,  4436) =    2.53

            Prob > F =    0.0169

       F(  1,  4436) =    5.71

            Prob > F =    0.0153

       F(  1,  4436) =    5.88

            Prob > F =    0.0020

       F(  1,  4436) =    9.54

            Prob > F =    0.5903

       F(  1,  4436) =    0.29
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Mid cap till large cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

Small cap till mid cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

 

  

            Prob > F =    0.4834

       F(  1,  4436) =    0.49

            Prob > F =    0.4579

       F(  1,  4436) =    0.55

            Prob > F =    0.0912

       F(  1,  4436) =    2.85

            Prob > F =    0.0001

       F(  1,  4436) =   16.46

            Prob > F =    0.6987

       F(  1,  4436) =    0.15

            Prob > F =    0.6987

       F(  1,  4436) =    0.15

            Prob > F =    0.0002

       F(  1,  4436) =   13.68

            Prob > F =    0.9737

       F(  1,  4436) =    0.00

            Prob > F =    0.6902

       F(  1,  4436) =    0.16

            Prob > F =    0.0005

       F(  1,  4436) =   12.28

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4436) =   19.62

            Prob > F =    0.5010

       F(  1,  4436) =    0.45
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Volym - restricted F-test 

Large cap till mid cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED  

 

Efter ED 

 

Mid cap till small cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

 

  

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   46.93

            Prob > F =    0.0964

       F(  1,  4006) =    2.77

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   21.69

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   21.84

            Prob > F =    0.0872

       F(  1,  4006) =    2.93

            Prob > F =    0.3911

       F(  1,  4006) =    0.74

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   24.74

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   59.11

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   83.87

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =  139.43

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   35.96

            Prob > F =    0.0594

       F(  1,  4006) =    3.56
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Mid cap till large cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

Small cap till mid cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

  

 

  

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   56.75

            Prob > F =    0.0035

       F(  1,  4006) =    8.56

            Prob > F =    0.0037

       F(  1,  4006) =    8.45

            Prob > F =    0.4843

       F(  1,  4006) =    0.49

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   43.67

            Prob > F =    0.6492

       F(  1,  4006) =    0.21

            Prob > F =    0.0041

       F(  1,  4006) =    8.23

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   19.12

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =  127.92

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   74.86

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   17.87

            Prob > F =    0.0124

       F(  1,  4006) =    6.26
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Likviditet - restricted F-test 

Large cap till mid cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED  

 

Efter ED 

 

Mid cap till small cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

 

  

            Prob > F =    0.0260

       F(  1,  4006) =    4.96

            Prob > F =    0.0025

       F(  1,  4006) =    9.15

            Prob > F =    0.0099

       F(  1,  4006) =    6.65

            Prob > F =    0.1523

       F(  1,  4006) =    2.05

            Prob > F =    0.6440

       F(  1,  4006) =    0.21

            Prob > F =    0.0042

       F(  1,  4006) =    8.22

            Prob > F =    0.6361

       F(  1,  4006) =    0.22

            Prob > F =    0.0056

       F(  1,  4006) =    7.68

            Prob > F =    0.9922

       F(  1,  4006) =    0.00

            Prob > F =    0.0067

       F(  1,  4006) =    7.36

            Prob > F =    0.0042

       F(  1,  4006) =    8.19

            Prob > F =    0.5078

       F(  1,  4006) =    0.44
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Mid cap till large cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

Small cap till mid cap 

SD 

 

Efter SD 

 

AD 

 

Efter AD 

 

ED 

 

Efter ED 

 

  

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   17.69

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   22.74

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   23.18

            Prob > F =    0.0001

       F(  1,  4006) =   15.62

            Prob > F =    0.0001

       F(  1,  4006) =   16.21

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,  4006) =   18.32

            Prob > F =    0.0124

       F(  1,  4006) =    6.26

            Prob > F =    0.0010

       F(  1,  4006) =   10.84

            Prob > F =    0.0063

       F(  1,  4006) =    7.48

            Prob > F =    0.0019

       F(  1,  4006) =    9.61

            Prob > F =    0.0056

       F(  1,  4006) =    7.67

            Prob > F =    0.4746

       F(  1,  4006) =    0.51



117 
 

Appendix 12 - Kontrollerande metod 

Då vår huvudsakliga undersökningsmetod bygger på väldigt stora datafiler som kräver korrekt 

kodning i alla celler har vi för att kunna kontrollera att vår data var korrekt kodad använt oss 

utav ytterliggare en metod. Resultatet av denna metod har använts i kontrolleringssyfte och 

inte för att vi misstrodde vår valda metod, i de fall då de båda metoderna har visat på stora 

skillnader i resultat har vi gått tillbaka till våra ursprungliga datafiler och kontrollerat för 

eventuella felaktigheter. Det var inte meningen att de båda metoderna skulle ge exakt samma 

resultat då nedanstående metod tillåter portföljerna att ha olika intercept i regressionen.  

För att ta fram nedanstående diagram har vi regresserat varje portföljs 

avkastning/LNavkastning/volym/likviditet på marknadens avkastning/LNavkastning/ 

volym/likviditet likt single index model (totalt 118 regressioner). Därefter har en given dags 

normala avkastning/LNavkastning/volym/likviditet för en portfölj beräknats genom 

ovanstående regressioner. Då normal avkastning/LNavkastning/volym/likviditet var känd 

beräknades över/under -avkastning/-LNavkastning/-volym/-likviditet för den givna dagen. 

Som framgår av nedanstående diagram har avkastningsmåtten summerats till kumulativa-

värden (i dessa diagram inkluderas ”dagens” CAAR föregående ”dags” CAAR). Över-/under 

–volym och -likviditet presenteras som dagsvärden. 
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Appendix 13 - Koefficienter för avkastning, logaritmisk avkastning, volym 

och Amihud årsvis 

Siffrorna som presenteras i nedanstående tabeller är koefficienterna    
  

 framför dummy-

variablerna i regressionerna för varje portfölj. För avkastning och logaritmisk avkastning 

innebär detta att talen representerar den genomsnittliga kumulativa över-/underavkastningen 

för portföljen i det givna tidsintervallet. För volymen och likviditeten representerar talen den 

genomsnittliga över/under -volym och -likviditet för portföljen i  tidsintervallet. Alltså kan 

nedanstående tabeller ses som en övergripande sammanfattning av koefficienterna i 

regressionerna.   

Avkastning - koefficienter small cap till mid cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD  efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan -0,36% 6,14% 0,62% 3,85% -2,04% 11,11% 

2007 - jul -0,74% -0,70% 0,50% 0,17% 0,97% -5,12% 

2008 - jan 3,83% -0,82% -0,68% 0,29% -0,43% -3,22% 

2008 - jul 3,85% 3,18% -4,58% -3,31% 6,76% -9,72% 

2010 - jan 6,14% -8,54% 3,04% -1,71% 5,20% 27,34% 

2011 - jan 0,16% 6,10% -0,11% 2,35% 3,82% 0,11% 

2012 - jan 0,58% -6,48% -1,53% 5,05% 1,02% 1,26% 

2013 - jan -4,22% 2,19% 1,25% 3,59% -1,20% -1,21% 

2014 - jan 2,96% -1,08% 0,13% -0,08% 0,42% 0,98% 

Medel 1,36%*** 0,00% -0,15% 1,13%*** 1,61%*** 2,39% 

 

Avkastning - koefficienter mid cap till large cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD  efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan 1,20% -0,11% 1,21% 1,62% -1,20% -18,49% 

2007 - jul 0,94% -5,14% 0,01% -0,58% -2,45% -3,48% 

2008 - jul 1,10% 1,47% 1,48% 5,45% 2,76% -8,31% 

2009 - jul -4,51% 4,70% -0,35% -1,88% -2,78% 4,42% 

2011 - jan 0,74% 6,60% -1,33% 4,22% 0,30% 1,00% 

2012 - jan -1,88% -1,09% 1,69% 3,32% 0,78% 5,19% 

2013 - jan -0,43% -1,58% 2,62% -0,47% 2,49% -1,31% 

2014 - jan 0,11% -0,05% -1,43% 0,77% 1,77% 5,41% 

Medel -0,34% 0,60% 0,49% 1,56%*** 0,21% -1,95% 
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Avkastning - koefficienter mid cap till small cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD  efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan 6,03% 7,27% -3,22% -1,53% 1,03% -12,43% 

2007 - jul 12,63% -22,28% -8,43% -31,01% -26,55% 3,98% 

2008 - jan 2,69% 0,52% 2,81% 0,99% 2,06% 0,43% 

2008 - jul -0,69% -3,22% -2,97% -2,68% -4,68% 13,32% 

2009 - jul 7,03% -13,68% -2,68% 4,18% -1,03% 8,42% 

2011 - jan 0,88% -0,78% 0,70% 0,46% 0,35% -2,43% 

2012 - jan 4,32% -4,61% 3,02% -3,52% 2,15% 19,30% 

2013 - jan -5,71% 18,10% 1,83% -3,20% 3,72% -11,82% 

Medel 3,40%*** -2,33% -1,12%** -4,54%** -2,87%*** 2,35% 

 

Avkastning - koefficienter large cap till mid cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD  efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan -0,31% -0,52% 1,00% -5,74% -1,90% -1,22% 

2008 - jan 2,69% 0,52% 2,81% 0,99% 2,06% 0,43% 

2008 - jul 2,89% -7,90% -0,75% -1,28% 0,33% 14,98% 

2009 - jul 4,92% -6,22% -4,53% 0,48% 6,84% 2,14% 

2011 - jan 0,00% -1,79% -4,30% -3,22% 4,15% -14,04% 

2014 - jan -10,73% 7,99% -2,23% 2,58% 8,38% 30,39% 

Medel -0,09% -1,32% -1,33%** -1,03%* 3,31%** 5,45% 

 

LN Avkastning - koefficienter small cap till mid cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-

2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan -0,31% 6,21% 0,66% 3,89% -2,01% 11,41% 

2007 - jul -0,70% -0,57% 0,56% 0,21% 1,01% -4,64% 

2008 - jan 3,87% -0,93% -0,65% 0,31% -0,42% -5,10% 

2008 - jul 3,83% 2,97% -4,66% -3,35% 6,77% -10,16% 

2010 - jan 6,12% -8,45% 3,03% -1,65% 5,19% 27,02% 

2011 - jan 0,22% 6,20% -0,07% 2,43% 3,83% 0,55% 

2012 - jan 0,65% -6,35% -1,47% 5,09% 0,99% 1,70% 

2013 - jan -4,21% 2,30% 1,29% 3,59% -1,17% -1,18% 

2014 - jan 3,02% -0,95% 0,18% -0,06% 0,46% 1,34% 

Medel 1,39%*** 0,05% -0,12% 1,16%*** 1,63%*** 2,32% 
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LN Avkastning - koefficienter mid cap till large cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-

2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan 1,24% 0,02% 1,26% 1,67% -1,15% -18,88% 

2007 - jul 0,98% -5,08% 0,05% -0,53% -2,42% -3,04% 

2008 - jul 1,14% 1,60% 1,50% 5,50% 2,77% -8,12% 

2009 - jul -4,60% 4,80% -0,32% -1,85% -2,91% 4,82% 

2011 - jan 0,77% 6,61% -1,31% 4,23% 0,35% 1,39% 

2012 - jan -1,83% -0,93% 1,73% 3,38% 0,83% 5,58% 

2013 - jan -0,38% -1,47% 2,63% -0,45% 2,50% -0,92% 

2014 - jan 0,16% 0,11% -1,36% 0,80% 1,81% 5,75% 

Medel -0,32% 0,71% 0,52%* 1,59%*** 0,22% -1,68% 

 

LN Avkastning - koefficienter mid cap till small cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-

2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan 5,97% 7,16% -3,19% -1,49% 1,06% -12,30% 

2007 - jul 11,92% -23,34% -8,66% -45,52% -28,20% 2,81% 

2008 - jan -1,30% -5,36% 0,08% -0,33% 3,60% 0,02% 

2008 - jul -0,64% -3,01% -2,93% -2,66% -4,68% 13,14% 

2009 - jul 6,93% -13,69% -2,73% 4,12% -0,95% 8,14% 

2011 - jan 0,92% -0,74% 0,71% 0,53% 0,37% -2,10% 

2012 - jan 4,09% -4,47% 2,28% -2,84% 1,51% 19,59% 

2013 - jan -5,80% 17,66% 1,73% -3,21% 3,70% -11,74% 

Medel 2,76%*** -3,22% -1,59%** -6,43%** -2,95%*** 2,20% 

 

LN Avkastning - koefficienter large cap till mid cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-

2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan -0,48% -0,46% 1,05% -5,73% -1,87% -1,15% 

2008 - jan 2,72% 0,66% 2,83% 1,00% 2,14% 0,84% 

2008 - jul 2,93% -7,89% -0,73% -1,29% 0,39% 14,91% 

2009 - jul 4,85% -6,35% -4,88% 0,38% 6,88% 2,01% 

2011 - jan 0,02% -1,66% -4,28% -3,16% 4,05% -14,12% 

2014 - jan -11,18% 7,80% -2,22% 2,50% 8,27% 29,46% 

Medel -0,19% -1,32% -1,37%** -1,05%** 3,31%*** 5,32% 

Volym - koefficienter small cap till mid cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan 0,010 0,011 0,034 0,027 0,024 0,015 

2007 - jul 0,003 0,001 -0,007 0,000 -0,005 -0,026 

2008 - jan -0,008 0,017 0,032 0,003 -0,005 0,005 

2008 - jul -0,013 0,017 0,063 0,045 0,006 -0,029 

2011 - jan 0,017 0,035 0,055 0,037 0,039 0,028 

2012 - jan 0,012 -0,002 0,029 0,038 0,035 0,029 

2013 - jan 0,063 0,064 0,057 0,082 0,035 0,043 

2014 - jan 0,003 -0,001 0,019 0,025 -0,002 0,007 

Medel 0,011*** 0,018*** 0,035*** 0,032*** 0,016*** 0,009** 
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Volym - koefficienter mid cap till large cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan 0,035 0,024 0,008 0,024 0,064 0,022 

2007 - jul 0,013 0,010 0,001 0,003 0,006 -0,006 

2008 - jul 0,012 0,013 0,010 0,011 0,027 -0,002 

2009 - jul 0,034 0,014 0,004 -0,016 0,059 0,001 

2011 - jan -0,012 -0,004 0,000 0,006 0,000 -0,013 

2012 - jan 0,008 -0,007 0,007 -0,008 0,003 -0,012 

2013 - jan 0,026 0,012 0,029 0,002 0,013 0,014 

2014 - jan 0,019 0,004 -0,015 -0,007 0,006 0,006 

Medel 0,017*** 0,008*** 0,005*** 0,002 0,023*** 0,001 

 

Volym - koefficienter mid cap till small cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan -0,002 0,042 0,025 0,051 0,019 0,035 

2008 - jan 0,043 0,050 0,057 0,072 0,017 -0,015 

2008 - jul -0,001 -0,016 0,005 0,011 -0,016 -0,030 

2009 - jul -0,010 -0,007 -0,019 -0,012 -0,036 -0,031 

2011 - jan 0,053 0,085 0,089 0,077 0,100 0,029 

2012 - jan -0,005 -0,003 -0,016 0,029 0,060 0,039 

2013 - jan 0,029 0,033 0,043 0,067 0,032 0,017 

Medel 0,015*** 0,026*** 0,026*** 0,042*** 0,025*** 0,006* 

 

Volym - koefficienter large cap till mid cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2008 - jan 0,005 0,004 0,022 0,023 -0,032 -0,022 

2008 - jul 0,010 0,002 0,005 0,006 0,011 -0,007 

2009 - jul 0,024 0,023 0,026 0,010 0,028 0,009 

2011 - jan 0,065 0,013 0,024 0,031 0,029 0,025 

2014 - jan 0,010 -0,016 -0,024 0,019 0,009 -0,019 

Medel 0,023*** 0,005* 0,011*** 0,018*** 0,009* -0,003 

 

Amihud - koefficienter small cap till mid cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan -0,33% -0,88% -1,98% -1,95% 0,14% 0,26% 

2007 - jul -1,40% -1,78% 2,78% -1,51% -0,60% 1,84% 

2008 - jan -2,02% -1,47% -2,21% -3,04% -0,69% -0,03% 

2008 - jul -1,93% -1,57% -0,39% 0,20% -1,68% 0,35% 

2011 - jan -2,09% -1,24% -3,34% -2,56% -2,62% -1,47% 

2012 - jan -8,78% -9,24% -10,21% -9,28% -14,79% -6,63% 

2013 - jan -0,34% -7,43% -3,95% -4,64% -11,32% 1,96% 

2014 - jan -0,80% -1,76% -0,61% 0,33% -2,31% -2,19% 

Medel -2,21%** -3,17%*** -2,49%*** -2,80%*** -4,23%*** -0,74% 
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Amihud - koefficienter mid cap till large cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan -3,58% -3,63% -3,70% -3,43% -3,70% -3,68% 

2007 - jul -1,95% -1,68% -1,69% -1,45% -0,66% -0,39% 

2008 - jul -2,32% -1,75% -0,12% 0,41% -1,81% -0,33% 

2009 - jul -1,78% -2,43% -2,02% -0,13% -1,00% -1,99% 

2011 - jan -1,37% -2,61% -3,58% -2,67% 0,20% -2,25% 

2012 - jan -0,85% -2,34% -2,80% -2,14% -2,17% -2,51% 

2013 - jan -3,37% -2,50% -3,15% -3,30% -0,91% -2,73% 

2014 - jan -0,97% -1,88% -0,46% 0,71% -2,52% -2,31% 

Medel -2,02%*** -2,35%*** -2,19%*** -1,50%*** -1,57%*** -2,02%*** 

 

Amihud - koefficienter mid cap till small cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2007 - jan -3,27% -3,33% -3,52% -3,55% -3,30% -3,43% 

2008 - jan 9,93% -2,00% -1,26% -3,15% -0,13% 7,36% 

2008 - jul -1,06% 0,45% 1,51% 2,07% 6,15% 7,39% 

2009 - jul -1,78% -1,87% 1,23% -0,35% -0,37% -0,37% 

2011 - jan -9,04% -5,56% 0,88% -5,45% -22,08% -2,02% 

2012 - jan 0,93% 0,53% 3,58% -1,46% -5,68% -2,81% 

2013 - jan 0,02% -2,14% -2,47% -2,30% -2,28% -1,84% 

Medel -0,61% -1,99%*** -0,01% -2,03%*** -3,96%*** 0,61% 

 

Amihud - koefficienter Large cap till Mid cap vid listförändringar på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

År SD efter SD AD efter AD ED efter ED 

2008 - jan -2,18% -0,05% -0,31% -2,24% 1,82% -0,53% 

2008 - jul -2,56% -1,76% -0,03% 0,55% -1,70% -0,16% 

2009 - jul -1,94% -2,46% -2,26% -0,86% -0,95% -2,20% 

2011 - jan -1,51% -2,68% -3,62% -2,77% 0,09% -2,29% 

2014 - jan 2,66% -0,60% 0,45% 2,30% 1,75% -0,74% 

Medel -1,11%** -1,51%*** -1,15%*** -0,60% 0,20% -1,18%*** 
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Kumulativ genomsnittlig över-/underLNavkastning och över-/undervolym för respektive 

tidsintervall vid förflyttning mid cap till large cap på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

Appendix 14 - Diagram för logaritmisk avkastning 
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Kumulativ genomsnittlig över-/underLNavkastning och över-/undervolym för respektive 

tidsintervall vid förflyttning small cap till mid cap på Stockholmsbörsen år 2007-2014 

Notering: Kumulativ genomsnittlig över-/underLNavkastning (LN CAAR) är beräknad för 

varje tidsintervall på x-axeln, alltså är t.ex. ED ett genomsnittligt kumulativt värde för ED -1 till 

ED +1. Punkterna i diagrammet bygger inte på varandra vilket gör att de ska tolkas enskilt från 

varandra. Volymen som presenteras i staplarna visar däremot den genomsnittlig över-

/undervolymen för de dagar som återfinns i tidsintervallet på x-axeln. 

Notering: Kumulativ genomsnittlig över-/underLNavkastning (LN CAAR) är beräknad för 

varje tidsintervall på x-axeln, alltså är t.ex. ED ett genomsnittligt kumulativt värde för ED -1 till 

ED +1. Punkterna i diagrammet bygger inte på varandra vilket gör att de ska tolkas enskilt från 

varandra. Volymen som presenteras i staplarna visar däremot den genomsnittlig över-

/undervolymen för de dagar som återfinns i tidsintervallet på x-axeln. 
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Kumulativ genomsnittlig över-/underLNavkastning och över-/undervolym för respektive 
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