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Förord 
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Abstract 
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Authors:  

Ludvig Persson and Axel Wirfelt 

 

Supervisor:  

Christopher von Koch 

 

Examiner:  

Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Title:  

Bigger is not Always Better: A study on the effect of liquidity on the small firm effect 

on Nasdaq OMX Stockholm, 2002-2013 

 

Background and problem: 

Standard Asset Pricing theories and models like the capital asset pricing model 

(CAPM) assume that markets are frictionless and a hundred percent liquid. Since the 

market in reality does not live up to these assumptions, scientists within the field of 

finance have sought for explanations, other than market risk, to cross-sectional 

differences in stock returns. Banz (1981) shows that differences in stock returns can be 

explained by the market capitalization of the stock and that small stocks systematically 

outperform larger ones. However, this fact cannot be contributed to the size of the 

company itself, but rather to unknown factors correlated with size. The question is not if 

small cap companies generate higher returns, but rather why! A common explanation 

lies within the cross-sectional differences in transaction costs and liquidity of small- and 

large cap stocks.  

 

Purpose: 

To study the existence of liquidity- and a small-firm effects in stock returns and to 

investigate liquidity as a potential factor in the explanation of the small-firm effect. 

 

Method: 

The study is divided into two parts: The portfolio method aims to make comparisons of 

means of abnormal returns between portfolios categorized after market capitalization 

and liquidity. The regression method seeks to find size- and liquidity based explanations 

to cross sectional differences in returns. This is accomplished by regressing one or more 

factors against excess stock returns on a monthly basis, and then aggregating the 

coefficients over time in accordance with the Fama Macbeth (1973) method.  

 

Findings: 

There is evidence of a liquidity premium in stock returns within the research period 

under the portfolio method and regression method respectively. However, a small-firm 

effect cannot be found, other than during a bull market and in the month of January. The 

small firm effect during these periods cannot however be explained by differences in 

liquidity, which leads us to reject the main hypothesis of the study. 
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Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Titel:  

Bigger is not Always Better: En studie om likviditetens påverkan på småbolagseffekten 

på Nasdaq OMX Stockholm, 2002-2013 

 

Bakgrund och problem: 

Prissättningsteorier och modeller som the capital asset pricing model (CAPM) 

förutsätter en friktionslös marknad som är hundra procent likvid. Då verkligen inte lever 

upp till dessa förutsättningar har forskare inom det finansiella området sökt efter 

förklaringar, utöver marknadsrisk, till tvärsnittsskillnader i aktiers avkastning. Banz 

(1981) visar att skillnader i avkastning kan förklaras av bolagens börsvärde och att 

småbolag systematiskt sett överpresterar i förhållande till större. Bolagets storlek i sig 

kan dock inte antas vara förklaringen till detta faktum, utan snarare okända faktorer 

korrelerade med storlek. Frågan är inte om småbolag avkastar bättre, utan snarare 

varför! En vanlig förklaring ligger i skillnader i transaktionskostnader och likviditet 

mellan stora och små bolag.  

 

Syfte: 

Att undersöka förekomsten av likviditets- och småbolagseffekter i aktiers avkastning 

och studera likviditet som en potentiell faktor i förklarandet av småbolagseffekter. 

 

Metod: 

Studien delas upp i två metoder. Portföljmetoden syftar till att jämföra medelvärden av 

abnormal avkastning mellan portföljer bestående av illikvida och likvida aktier, 

respektive småbolagsaktier och storbolagsaktier. Regressionsmetoden syftar till att 

undersöka samband mellan skillnader i avkastning och en eller flera faktorer. Detta 

genomförs genom månatliga tvärsnittsregressioner där koefficienterna aggregeras över 

tiden, enligt Fama-MacBeth metoden (1973). 

 

Slutsatser: 

Det finns bevis för en likviditetspremie i aktieavkastningar under tidsperioden både 

under portföljmetoden och regressionsmetoden. En småbolagseffekt kan dock inte 

bevisas förutom under en uppåtgående marknadstrend och under januari månad 

specifikt. Småbolagseffekten under dessa perioder kan dock inte förklaras av 

likviditetsskillnader, varpå huvudhypotesen i studien inte kan accepteras. 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet ämnar ge en bakgrund till, och förståelse för det akademiska 

problem som studien berör. I kapitlet presenteras även problemformuleringar, syftet 

med undersökningen och dess disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 

Allmän prissättningsteori bygger på antagandet om en helt friktionslös och effektiv 

marknad där det alltid finns en köpare för varje säljare (Samuelson, 1965) och där all 

information reflekteras i priset på tillgångarna (Fama, 1970). Om marknaden på något 

sätt avviker från antagandet om friktionslöshet och karaktäriseras av någon form av 

illikviditet blir prissättningsteorier ofullständiga i sitt förklarande av verkligheten 

(Amihud, Mendelson & Pedersen, 2005). Det är allmänt accepterat att den starka nivån 

av den effektiva marknadshypotesen inte reflekterar den värld vi lever i (Fama, 1991; 

Malkiel, 2003), vilket innebär att vissa antaganden i prissättningsteorier måste lättas på 

för att de ska ge en bättre förklaring av verkligheten. Fama (1970) lyfter fram en 

problematik som kan hänföras till de metoder som används för att utvärdera effektiva 

marknader. Den effektiva marknaden är, ur ett makroperspektiv, ett förhållande som 

råder vid marknadsjämvikt. För att på ett korrekt sätt utvärdera om marknaden är 

effektiv eller inte, det vill säga om priser är oberoende och reflekterar all tillgänglig 

information, krävs en prissättningsmodell som starkt förklarar rationella priser vid 

marknadsjämvikt. En modell som ämnar göra detta skapades av Sharpe (1964) och 

Lintner (1965) och kom att kallas The Capital Asset Pricing Model, eller CAPM.  

 

CAPM är inte bara en modell och en metod för att beräkna förväntad avkastning. Den är 

också en beskrivning av det teoretiska sambandet mellan avkastning och risk och 

används således i forskningen för att ge förklaring av marknadens prissättning (Sharpe 

1964; Lintner, 1965). CAPM har också sedan länge varit en central modell för 

investerare för att beräkna förväntad avkastning och som underlag vid aktievärderingar. 

Modellen har ända sedan sin uppkomst använts, dels för att bestämma kapitalkostnader 

för företag och utvärdera förvaltade portföljers prestation, men också som 

undervisningsunderlag på företagsekonomiska kurser på universitet (Fama & French, 

2004). CAPM har således haft enorm genomslagskraft både inom det akademiska och 

praktiska området.  
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Modellen har dock fått utstå mycket kritik. Tidiga empiriska studier har undersökt 

relationen mellan genomsnittlig avkastning och systematisk risk och kommit fram till 

att det fanns ett linjärt samband men att linjen var alldeles för flack (Friend & Blume, 

1970; Black, Jensen & Scholes, 1972; Stambaugh, 1982). Det linjära sambandet var 

betydligt flackare än vad CAPM förutsäger. Vissa menar att detta beror på 

metodmässiga problem i beräkningen av den sanna marknadsportföljen (Roll, 1977), 

andra ser det som en indikation på anomalier i marknadens prissättning och effektivitet 

(se t.ex. Basu, 1977; Smidt 1968). Studier har dock kunnat visa att det finns faktorer 

som är inprisade i marknaden, men som inte fångas upp av prissättningsmodellens 

riskmått (beta) (se t.ex. Banz, 1981; Reinganum, 1981a; Fama & French, 1992), vilket 

talar för problem med modellen snarare än marknadsanomalier. Dessa problem kan 

betraktas som tekniska (Chan & Chen, 1988), men går även att hänföra till teoretiska 

aspekter i modellens grundantaganden. Ett av dessa är: 

 

“Capital Markets are perfect in the sense that all assets are infinitely divisible; there 

are no transaction costs or taxes, and borrowing and lending rates are equal to each 

other and the same for all investors.” (Modigliani, Pogue & Solnik, 1973:2) 

 

CAPM utgår således i det närmaste från vad Fama (1970) kallar den starka nivån av den 

effektiva marknaden, vilket i verkligheten är orimligt (Fama, 1991; Malkiel, 2003; 

Fama, 1965). En aktiemarknad kännetecknas varken av full konkurrens eller full 

transparens. Det finns inte alltid en köpare för varje säljare och insiders sitter på 

information som ligger utanför marknadens vetskap och således inte reflekteras i priset. 

Empiriska exempel på sådana företeelser är företagsskandaler som Enron och 

Worldcom under tidigt 2000-tal. Forskare har under åren kunnat finna anomalier i 

marknaden som ska betraktas som riskfaktorer, men som inte fångas upp av riskmåttet i 

CAPM (beta). Ett exempel på detta är värdepremien som först kunde påvisas av Basu 

(1977). Värdeaktier, d.v.s. aktier med låga P/E-tal, tenderar att generera högre 

avkastning än aktier med höga P/E-tal d.v.s. tillväxtaktier. Detta går emot rationalen i 

prissättningsteorier och sambandet mellan avkastning och risk. Värdet i tillväxtaktier 

bygger nämligen på tron om en ljus framtid i termer av ekonomiska förhållanden. 

Eftersom framtiden är osäker är också utvecklingen i dessa aktier osäker, vilket är en 

källa för risk. Tillväxtaktier har därför i regel högre beta än värdeaktier (Zhang, 2005).  
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Ett ytterligare exempel är den flitigt omtalade size effect, eller småbolagseffekten som 

uppmärksammandes av Banz (1981) och Reinganum (1981a). Banz visade att 

småbolag, sett till börsvärde, på sikt genererar högre riskjusterad avkastning än 

storbolag. Forskningen om småbolagseffekten har delats in i huvudsakligen två läger 

(Van Dijk, 2011). Det ena ställer sig kritiska mot effektens existens och menar att den 

försvann någon gång under 80-talet. Dessa kritiker menar att studier som empiriskt 

lyckats bevisa att effekten finns bara har kunnat göra så på grund av subjektivt vald data 

och tidsperiod (Lo & MacKinlay, 1990). Det andra lägret menar att småbolagseffekten 

beror på multidimensionella riskfaktorer som inte reflekteras i beta (se t.ex. Fama & 

French, 1992). Detta bland annat på grund av felaktiga uppskattningar och höga 

feltermer i beta-måttet (Chan & Chen, 1988; Roll, 1981). Småbolag förväntas ha högre 

volatilitet i sina kassaflöden och har i regel högre produktionsrisk i sin verksamhet 

(Chan, Chen & Hsieh, 1985), vilket definitivt talar för att småbolag kan ses som mer 

riskfulla än stora i termer av systematisk risk. Brennan, Chordia och Subrahmanyam 

(1998) menar att vissa av effekterna, såsom värdepremien kan förklaras av friktioner i 

det rationella pris-paradigmet, men att en förklaring av småbolagseffekten är svårare att 

tolka. Effekten behöver inte nödvändigtvis vara en anomali som inte kan förklaras av 

systematiska riskfaktorer. Det finns minst en annan typ av risk, som inte reflekteras i 

beta, men som kan antas vara en del av förklaringen till varför småbolag i genomsnitt 

avkastar bättre än stora, nämligen likviditetsrisk.  

 

Likviditetsrisk kan definieras som risken att en aktör gör kapitalförluster till följd av 

brist på köpare och säljare på marknaden. Ju högre utbud och efterfrågan på en aktie, 

desto mer kommer priserna att pressas, vilket minskar skillnaden mellan köp- och 

säljkurs (Upper, 2001; Demsetz, 1968). Likviditetsrisken är således lägre i företag som 

har ett stort utbud av aktier med hög omsättning. Småbolag är mer volatila och således 

känsligare mot förändringar i marknaden (Amihud & Mendelson 1986; Banz, 1981). I 

tider av oro och vid ökningar i marknadsvolatiliteten är det viktigt för investerare att 

snabbt kunna göra sig av med aktier som kan tänkas drabbas av förändrade 

marknadsförhållanden. Vid dåliga tider uppstår det således säljtryck, i synnerhet på 

småbolag. Problemet med de mindre bolagen är att de oftast är mindre likvida än de 

större. Detta för att de handlas mer sällan och i regel inte har lika många utstående 

aktier på marknaden. Brist på efterfrågan kan göra det svårt och dyrt att göra sig av med 
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aktien, i synnerhet när marknaden präglas av oro. Under dessa perioder när det råder 

hög turbulens på marknaden, eller när likviditeten på marknaden sjunker söker sig ofta 

investerare till mer likvida tillgångar för att minska risken, även kallat flight to liquidity 

(Amihud, 2002; Acharya & Pedersen, 2005). Likviditetsrisken är således högre i 

småbolag, vilket innebär att den förväntade avkastningen ökar.  

 

Banz (1981:16) skriver i den första studien någonsin om småbolagseffekten: 

 

“We do not even know whether the factor is size itself or whether size is just a proxy for 

one or more true but unknown factors correlated with size.” 

 

Småbolag har visats generera högre genomsnittlig riskjusterad avkastning än större 

bolag, dels på grund av den ökade volatiliteten (Amihud & Mendelson, 1986; Banz, 

1981), men också på grund av den ökade likviditetsrisken (Acharya & Pedersen, 2005; 

Pastor & Stambaugh, 2003). Den förstnämnda reflekteras i beta och är således en 

prissättningsfaktor som förklaras av CAPM. Likviditetsrisken lämnas dock utanför 

modellen, detta för att CAPM har sin utgångspunkt i en starkt effektiv marknad med 

perfekt konkurrens utan handelskostnader. Börsvärde kan således ses som ett proxy för 

likviditet (Ibbotson, 2013; Torchio & Surana, 2014), vilket indikerar att 

småbolagseffekten till stor del kan förklaras av likviditet. 

 

Tanken om att likviditet har påverkan på marknadens prissättning är vedertagen och 

flitigt studerad (Chordia, Roll & Subrahmanyam (2000); Brennan & Subrahmanyam, 

1996; Hu, 1997; Datar, Naik & Radcliffe, 1998; Amihud & Mendelson, 1986; Amihud, 

2002; Hagströmer, Hansson & Nilsson, 2013; Acharya & Pedersen, 2005; Pastor & 

Stambaugh, 2003; Marshall & Young, 2003). För att förstå likviditetens effekt på 

prissättningen krävs det att man har förståelse för vissa antaganden i 

prissättningsteorier. Teorierna bygger som tidigare beskrivits på en friktionslös 

marknad, vilket är ett avgörande antagande för att arbitragemöjligheter inte ska uppstå. 

Värdepapper och portföljer med samma kassaflöde måste nämligen ha samma pris, 

annars skulle man kunna göra riskfria vinster genom att köpa den billigare tillgången 

och sälja den dyrare (Amihud, Mendelson & Pedersen, 2005). Verkligheten visar dock 

på avvikelser från det arbitragefria sambandet mellan kassaflöden och priser. Det går att 

finna åtskilliga exempel på när olika typer av tillgångar med samma kassaflöden 
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handlas till olika priser (Chen & Xiong, 2001). Principen grundar sig dock i tanken om 

att det inte finns några kostnader kopplade till handeln. Vid införandet av sådana 

kostnader behöver inte principen vara sann (Stoll & Whaley, 1983). Värdepapper med 

samma kassaflöden kan ha olika pris utan att arbitragemöjligheter uppstår, eftersom 

skillnaden i priset täcks upp av den högre transaktionskostnaden knuten till det billigare 

värdepappret (Amihud, Mendelson & Pedersen, 2005). Likviditeten är därmed en viktig 

faktor att ha i beaktning i förklaringen av prissättningssambandet och bör därmed 

involveras i prissättningsmodeller. 

 

Sådana studier har gjorts. Den första och mest grundläggande modellen skapades av 

Amihud och Mendelson (1986) som visade hur illikviditet i aktier påverkar dess 

förväntade avkastning. De menade att den förväntade avkastningen på en svårsåld 

tillgång är avkastningskravet på en liknande tillgång som är 100 % likvid, plus 

förväntade transaktionskostnader. Den förväntade rabatten på den illikvida tillgången är 

alltså nuvärdet av den framtida strömmen av transaktionskostnader. Denna teori 

bevisades empiriskt i samma studie, vilket banade väg för en lång ström av forskning. 

Påbyggande studier till Amihud och Mendelson (1986) har huvudsakligen varit 

empiriska och syftat till att bevisa sambandet mellan avkastning och likviditet på olika 

marknader, med olika handelssystem och med olika mått på likviditet
1
. Forskare har 

dock även skapat nya modeller som involverar likviditet i prissättningsteorin. Acharya 

och Pedersen (2005) skapade the liquidity adjusted CAPM (LCAPM) som beskriver 

likviditetens tidsvarierande påverkan på den förväntade avkastningen. De visar hur tre 

likviditetsbeta är starkt förklarande faktorer till förväntad avkastning.  

 

1.2 Problematisering 
LCAPM är en välutvecklad modell och ger en bra beskrivning av avkastningssambandet 

med hänsyn till likviditet. Även Holmström och Tirole (2001) har utvecklat en 

likviditetsjusterad prissättningsmodell i LAPM (Liquidity Based Asset Pricing Model). 

Den ursprungliga CAPM har utvecklats i andra hänseenden för att ta hänsyn till andra 

variabler och faktorer än likviditet. Några exempel på detta är Robert Mertons 

Intertemporal CAPM (1972) och Fama och French Three Factor Model (1992), vilken 

kanske är den mest kända. Det råder ingen brist på försök till utveckling av själva 

modellen eller dess kvalitet, även om ingen av modellerna på något sätt kan antas vara 

                                                 
1
 Se Lam & Tam (2011) för en genomgång av forskningen. 
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perfekt. Det finns dock teoretiska luckor i modellerna som saknar förklaring. Börsvärde 

av bolag har exempelvis dokumenterad påverkan på avkastningen, vilket bland annat 

Fama och French (1992) bygger in i sin trefaktorsmodell. Det är dock oklart varför 

börsvärde påverkar avkastningen. Det är troligen inte börsvärdet i sig som har påverkan, 

utan andra faktorer inbyggda i värdet som börsvärdet agerar proxy för (Banz, 1981). 

 

Argument ovan har talat för att börsvärde kan vara ett proxy för en likviditetsrisk som 

prissätts av marknaden, men som inte fångas upp av modellen. Åtskilliga studier har 

iakttagit detta faktum och kontrollerar för storlekseffekten med olika metodologiska 

tillvägagångssätt. Amihud och Mendelson (1986), Beedles, Dodd och Officer (1988) 

och Marshall och Young (2003) är några exempel av flera som undersökt sambandet 

mellan avkastning och likviditet genom regressionsanalyser och funnit att sambandet är 

robust även efter att ha kontrollerat för börsvärde. Ibbotson et al. (2013) och Torchio 

och Surana (2014) använder ett annat, mindre formellt tillvägagångssätt, där 

avkastningar mellan portföljer indelade efter storlek respektive likviditet jämförs. 

Författarna kan, genom att jämföra likviditeten i aktier inom storlekskategoriserade 

portföljer, visa på att illikvida aktier överlag presterar bättre. Detta ger en indikation om 

att likviditet kan förklara en betydande del av storlekseffekterna. Frågan som lyftes fram 

av Banz (1981) är dock fortfarande obesvarad. Vi vet inte med säkerhet vad som 

egentligen är skälet till varför småbolag presterar bättre än stora (Van Dijk, 2011).  

 

Trots att flertalet studier har identifierat att börsvärdet bör kontrolleras för vid 

undersökning av likviditetseffekter, är det väldigt få som diskuterar varför. Det saknas i 

mångt och mycket teorier som förklarar varför småbolagseffekten kan förklaras av 

likviditet och studier fokuserar huvudsakligen på sambandet mellan likviditet och 

avkastning än likviditet som en förklaring av småbolagseffekten (däribland Amihud & 

Mendelson, 1986; Marshall & Young, 2003; Amihud, 2002; Acharya & Pedersen, 2005; 

Datar, Naik & Radcliffe, 1998; Hagströmer, Hansson & Nilsson, 2013; Lam & Tam, 

2011 m:fl.). Denna studie lägger fokus på likviditet som en förklaring av 

småbolagseffekten, snarare än likviditeten som en förklaring av avkastning generellt 

och diskuterar varför det borde vara så. Det huvudsakliga argumentet ligger i faktumet 

att småbolag har lägre likviditet och således bör ses som mer riskfyllda i termer av 

likviditetsrisk, vilket leder oss till frågan varför småbolag är mindre likvida. Vår teori är 
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att småbolagen handlas mindre frekvent till följd av att de är mindre effektiva i att 

signalera kvalitet till marknaden och således är mindre informationseffektiva.  

 

Småbolagseffekten har undersökts över tiden på den amerikanska marknaden och 

forskare har kommit fram till att det är en tidsvarierande effekt (Brown, Kleidon & 

Marsh, 1983). Banz (1981) och Keim (1983) undersöker sambandet mellan åren 1926-

1976 och finner att effekten försvinner i vissa perioder, men återkommer i andra. Även 

Handa, Kothari & Wasley (1989) visar på olika resultat på tre olika tidsperioder under 

åren 1941-1982 och Pettengill, Sundaram & Marthur, (2002) visar hur effekten skiljer 

sig mellan uppåtgående och nedåtgående trender i marknaden, så kallade bull och bear-

markets. Det visar sig att storlekseffekter är signifikanta i båda faserna, men att de är 

starkare i nedåtgående trender. Van Dijk (2011) efterfrågar dock fler av dessa 

eventstudie-liknande typer av undersökningar avseende storlekseffekter på ett 

internationellt plan. Cao och Petrasek (2013) visar med hjälp av eventstudier hur bolags 

överavkastning i förhållande till den förväntade avkastningen skiljer sig vid 

likviditetskriser. De visar på negativa samband mellan likviditetsrisk och avkastning 

under dagar av häftiga likviditetsförändringar på den amerikanska marknaden mellan 

åren 2000-2011.  

 

Oss veterligen är det ingen som har undersökt hur sambanden mellan storlekseffekter 

och likviditetseffekter ser ut specifikt i kristider. Vi saknar en jämförelse mellan 

effekterna över tiden och en undersökning på hur de skiljer sig, alternativt följer 

varandra under olika typer av marknadsrörelser. Flight to liquidity, vilket diskuterats 

tidigare, innebär att investerare tenderar att fly från låglikvida tillgångar och aktier till 

mer kvalitativa och likvida placeringsalternativ vid marknadsoro eller när likviditeten på 

marknaden minskar (Amihud, 2002; Acharya & Pedersen, 2005). Frågan är om flykten 

från illikvida till mer likvida bolag är direkt jämförbar med flykten från småbolag till 

storbolag, eller om det finns skäl att tro att investerare tänker annorlunda. Detta skulle i 

så fall påverka avkastningen i illikvida bolag, respektive småbolag olika när marknaden 

befinner sig i oro. Vi menar att det finns en lucka i forskningen gällande hur småbolags- 

och likviditetseffekter tillsammans förhåller sig till förändringar i marknaden. Genom 

att undersöka effekterna över en tidsperiod som omfattar en av de värsta finanskriserna 

någonsin med kraftigt fallande börs, samt en längre period av stadig uppgång, hoppas vi 

kunna bidra med ytterligare förståelse för likviditeten som en potentiell faktor i 



 

8 

 

förklarandet av småbolagseffekten, samtidigt som vi svarar på Van Dijk´s (2011) 

efterfrågan på fler eventstudiebaserade undersökningar.   

 

1.3 Problemformuleringar 
 

● Kan småbolagseffekten förklaras av likviditet? 

 

● Hur förhåller sig likviditetseffekter till storlekseffekter under tider av kraftig 

upp- och nedgång? 

 

1.4 Syfte 

Att undersöka förekomsten av likviditets- och småbolagseffekter i aktiers avkastning 

och studera likviditet som en potentiell faktor i förklarandet av småbolagseffekter. 
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 2 - Metod 

Detta kapitel inleds med att beskriva den teoretiska utgångspunkten. Därefter beskrivs 

den vetenskapsteoretiska ansatsen och vår kunskapssyn som förklarar hur vi gått 

tillväga för att besvara studiens frågeställning och varför. Avslutningsvis förs en 

diskussion kring informationskällor och källkritik. 

 

Kapitel 3 - Teori 

Kapitlet behandlar de teoretiska och empiriska modeller som ligger till grund för 

problematiken i studien. Kapitlet avslutas med en diskussion som tillsammans med 

tidigare forskning mynnar ut i studiens hypotes.  

 

Kapitel 4 - Empirisk Metod 

Den empiriska metoden inleds med en undersökningsdesign som ligger till grund för 

undersökningen. Därefter beskrivs val av variabler och mått, behandling av data och det 

praktiska tillvägagångssättet för studien. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

studiens tillförlitlighet.  

 

Kapitel 5 - Empirisk Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från portfölj- och regressionsmetoden för hela 

tidsperioden, samt under uppåtgående och nedåtgående marknadstrender. Varje metod 

avslutas med en kortfattad slutsats. 

 

Kapitel 6 – Diskussion/ Analys 

I Analysen diskuteras studiens resultat och analyseras utifrån tidigare teori och 

forskning, samt vad som kan vara bidragande till varför resultaten ser ut som de gör.  

 

Kapitel 6 - Slutsatser  

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och implikationer. Vidare diskuteras hur 

framtida studier kan undersöka våra resultat vidare och vad vi hade kunnat göra 

annorlunda. 
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2. Metod  
Metodkapitlet beskriver den vetenskapsteoretiska ansatsen bakom studien och dess 

kunskapssyn. Vidare beskrivs forskningsstrategin som ligger till grund för 

undersökningen, informationskällor och källkritik. 

 

2.1 Vetenskapsteoretisk ansats och utgångspunkt 
Utgångspunkten i studien ligger i teorin om marknadens effektivitet, the Efficient 

Market Hypothesis (EMH) och att marknaden kan antas befinna sig på en svag (eller 

mellanstark) nivå av effektivitet. Marknaden är således inte hundra procent effektiv. I 

studien väljer vi att jämföra den faktiska avkastningen på börsen med den förväntade 

avkastningen genererad av prissättningsmodellen CAPM. CAPM förutsätter att den 

förväntade avkastningen är en funktion av marknadens riskpremie och marknadsrisken i 

en portfölj, ingenting annat (Sharpe, 1964; Lintner, 1965). Detta antagande är möjligt 

om marknaden antas vara helt effektiv. En marknad som är helt effektiv är en marknad 

som kännetecknas av full likviditet och informationseffektivitet (Fama, 1970). Med vår 

utgångspunkt i att marknaden inte är hundra procent effektiv är det möjligt att peka på 

brister i CAPM´s förmåga att fånga upp samtliga risker som diskonteras av marknaden, 

kopplade till bland annat informationsasymmetri och likviditetsproblem. Eftersom 

marknaden ser annorlunda ut än vad den starka nivån av den effektiva 

marknadshypotesen indikerar blir alltså teorierna bakom CAPM bristfälliga, vilket även 

avspeglas vid empiriska tester av modellen. Vi utgår dock från att CAPM som empirisk 

modell gör ett bra jobb i beskrivandet av vad den ämnar beskriva, dvs avkastning som 

en funktion av marknadsrisken i en portfölj i förhållande till en marknadsriskpremie. 

Bristerna ligger således i vad modellen inte mäter, snarare än i vad den mäter.  

 

Ett stort problem inom området är att det råder brist på teorier avseende 

småbolagseffekten. Effekten var vid upptäckandet av Banz (1981) ett empiriskt 

fenomen som var omotiverat av bakomliggande teori. Bakgrunden till vårt problem är 

högst motiverad ur ett teoretiskt perspektiv, då EMH och allmän prissättningsteori är 

högst vedertagna inom akademin. Problematiken i sig är dock svårare att motivera 

teoretiskt, vilket gör deduktiva ansatser svårare att tillämpa. Vi angriper detta genom att 

diskutera varför likviditeten teoretiskt sett bör vara lägre i småbolag. Utifrån detta kan 

vi formulera en hypotes som kan besvaras genom en empirisk undersökning.  
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Vi vill dock inte hävda att vi har tillämpat en helt deduktiv ansats. Studien syftar till viss 

del till att undersöka hur storlek och likviditet förhåller sig till varandra, men också till 

avkastning under olika marknadsfaser. Detta gör vi för att se om marknaden reagerar 

annorlunda på faktorerna i dåliga, respektive bra tider. Vi saknar till viss del teori som 

stödjer att det skulle vara på ett eller annat sätt, vilket medför att ansatsen har induktiva 

inslag. I diskussioner om marknadens reaktioner på nyheter, behandlas även 

diskussioner om psykologiska förklaringar till dessa reaktioner. Studiens teoretiska 

utgångspunkt gör även här ett avvikande från antagandet om helt effektiva marknader, 

eftersom dessa förutsätter att investerare är fullt rationella (Fama 1970). Även om 

mycket av det som diskuteras i fortsatta delar av studien förutsätter en hög grad av 

rationalitet, dementerar vi inte faktumet att investerare kan agera irrationellt, även på ett 

aggregerat plan under en längre tidsperiod. I synnerhet vid extrema händelser.  

 

2.2 Kunskapssyn och forskningsstrategi 

Undersökningen behandlar sekundärdata från 12 år och den empiriska studien ämnar 

sammanställa denna data som sedan, med hjälp av en modell, kvantitativt ska 

utvärderas. För att upprätthålla validiteten i studien krävs fullt förtroende för den data 

som samlats in och de statistiska resultat som undersökningen förväntas generera. Det 

finns således litet, om något, rum för subjektiva bedömningar av resultat vilket gör att vi 

kan ha ett objektivt förhållningssätt till de resultat som genereras. Studien har således 

sin utgångspunkt i en positivistisk kunskapssyn där kvantitativa metoder tillämpas. 

Detta är sant för större delen av uppsatsen, eftersom deduktion huvudsakligen tillämpas. 

För att studien ska ha någon form av dignitet krävs att resultaten från den statistiska 

studien tolkas efter uppsatta regler. Resultaten i termer av siffror är således inte öppna 

för tolkning.  

 

Vår uppsats har dock även induktiva inslag, som diskuterats tidigare, gällande hur 

investerare reagerar på småbolags- och likviditetseffekter vid olika marknadsfaser. 

Eftersom denna del av undersökningen inte motiveras av teorier, utan bygger på 

observationer öppnas rum för olika tolkningar om resultatens betydelser. Således spelar 

det roll vem som analyserar studien, varpå reliabiliteten kan ifrågasättas. Det finns alltså 

hermeneutiska inslag i studien. 
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2.3 Informationskällor och källkritik 

För att upprätthålla trovärdigheten i studien krävdes att informationskällorna som 

användes var tillförlitliga. Studien är baserad på vetenskapliga artiklar som är 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. De är således godkända och granskade av 

experter inom respektive område. Vid insamling av dessa vetenskapliga artiklar 

användes huvudsakligen Business Source Premier men även Google Scholar. Business 

Source Premiers ”citeringsfunktion” tillät oss att se hur ofta artiklarna var refererade till 

i andra studier. Detta innebar att vi kunde göra en bedömning om kvaliteten och främst 

välja de artiklar som var refererade till flertalet gånger. Med detta tillvägagångssätt för 

informationsinsamling behövde vi inte vara lika kritiska till källorna som vi hade behövt 

vara om vi istället samlat information från icke akademiska tidsskrifter eller från 

internet. 

 

Insamlingen av data omfattades av åren 2002-2013 på företag på Nasdaq OMX 

Stockholm. Vi bedömde att denna tidsperiod var lång nog för att fånga upp olika 

marknadsklimat av både upp- och nedgång samtidigt som det låg inom tidsramen för 

studien. För att besvara studiens frågeställningar valde vi att samla in data från Thomas 

Reuters Datastream. Denna databas ägs och sköts av Thomas Reuters och är en av 

världens största databaser med finansiell information som används såväl inom akademin 

som professionellt. 

 

Datan från Datastream anses vara tillförlitlig och korrekt i hänseende till vad den ämnar 

mäta, men förklaringen bakom uträkningarna av vissa variabler är mer eller mindre 

svåra att förstå. Vi har således genom arbetets gång haft ett kritiskt förhållningssätt till 

alla våra siffror, vilket ökar digniteten i våra resultat avsevärt. Vi har genomgående 

utfört stickprov och jämfört siffrorna från Datastream med siffror hämtade från andra 

databaser som ORBIS och Avanza.se för att se om de överensstämt. Detta har inte alltid 

varit fallet, vilket har lett till att vi ibland valt att använda andra mått eller andra 

metodologiska tillvägagångssätt för att kunna genomföra undersökningen och 

upprätthålla syftet. 
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3. Teori 
Teoriavsnittet förklarar de bakomliggande teorierna till studiens problematisering på 

ett djupare plan. Avsnittet behandlar även de empiriska fenomen som ligger till grund 

för syftet i studien och mynnar ut i en hypotesformulering.  

 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 
Effektiva marknadshypotesen (EMH) myntades som begrepp för första gången av 

Roberts (1967) i en opublicerad skrift, men formulerades av Chicago-ekonomen Eugene 

Fama i hans doktorsavhandling runt 60-talets mitt (Fama, 1965). En effektiv marknad 

har under åren haft många definitioner, men när Fama första gången definierade den såg 

den ut så här: 

  

“a market where, given the available information, actual prices at every point in time 

represent very good estimates of intrinsic values” (Fama, 1965:90) 

  

För att priset ska reflektera all tillgänglig information krävs att (i) det inte finns några 

transaktionskostnader kopplade till handel med värdepappret, (ii) att tillgänglig 

information utan kostnad är tillgänglig för alla marknadens aktörer och (iii) alla är ense 

om vilka implikationer information har på värdepapprets nuvarande och framtida pris 

(Fama, 1970). Dessa antaganden är även centrala för många av de prissättningsmodeller 

som används för att utvärdera den effektiva marknadshypotesen, såsom The Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) av Sharpe (1964) och Lintner (1965) och Merton´s (1973) 

Intertemporal CAPM (Fama, 2013).  

  

EMH har sin utgångspunkt i Pearson´s (1905) teori om Random Walks, vilket innebär 

att priser på värdepapper är oberoende över tiden. Det finns således inga mönster att 

urskilja ur prisutveckling, vilket gör att man inte kan skapa sig en uppfattning om 

framtida priser genom analys av historiska (Fama, 1965; Malkiel, 2003). Eller, som 

Malkiel (2003:61) uttrycker det; The market has no memory. Random Walk-hypotesen 

fick starkt genomslag under första halvan av 1900-talet där empiriska studier gång på 

gång kunde visa på oberoende i prisutveckling. Faktum är att det endast var en studie 

som visade på motsatsen innan 60-talet och detta var Cowles och Jones (1937). 
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Fama (1965) menar att det finns två hypoteser inbyggda i Random Walk-hypotesen. Den 

första är prisers oberoende, vilket beskrivs ovan. Den andra är att prisförändringar går 

under en viss sannolikhetsfördelning. Det finns drivkrafter i marknaden i form av 

sofistikerade traders, som bidrar till prisers oberoende. Investerare skapar sig, på grund 

av irrationella och psykologiska faktorer, olika uppfattningar om vilket det verkliga 

värdet (intrinsic value) av värdepappret är och utvärderar således om det är under- eller 

övervärderat. Irrationaliteten i marknaden tar sitt uttryck i att investerare överreagerar 

på nyheter, vilket skapar synliga mönster i prisutvecklingen (se t.ex. Debondt & Thaler, 

1985). Dessa överreaktioner skapar flockbeteende vilket på sikt kan leda till finansiella 

bubblor. Om tillräckligt många sofistikerade traders med stark förmåga att uppskatta 

värdepappers verkliga värde är aktiva på marknaden, kommer dessa sälja, alternativt 

blanka värdepappret om priset stiger för mycket. På så sätt trycks priset ner mot det 

verkliga värdet och bubblan spricker innan den hinner blåsas upp. Sofistikerade traders 

kan alltså neutralisera irrationaliteten i marknaden och bidrar således till oberoendet i 

priser och Random Walk-hypotesens dignitet. (Fama, 1965) 

  

En marknad kan delas in i olika nivåer av effektivitet. I en opublicerad artikel av 

Roberts (1967) definieras marknaden som svagt- semistarkt eller starkt effektiv, vilket 

sedan används av Fama (1970) i hans överblick av den empiriska forskningen inom 

området fram till 60-talets slut. Den svaga nivån behandlar prisers oberoende och 

således Random Walk-hypotesen. Empiriska tester på den svaga nivån undersöker 

prisers förutsägbarhet och om det går att urskilja mönster i marknadens prissättning 

(Fama, 1970). Testerna avser svara på frågan: Är historiska priser en prediktor av 

framtida priser? (Fama, 1965). Den semistarka nivån av den effektiva 

marknadshypotesen hävdar att all information som finns publikt och är tillgänglig för 

allmänheten ska reflekteras i priset på värdepappret. På en semieffektiv marknad är det 

således inte möjligt att skapa abnormal avkastning till följd av spekulation i 

företagsspecifika aktiviteter med dokumenterad signalverkan, såsom utdelningar 

(Michaely, Thaler & Womack, 1995), IPO´s (Loughran & Ritter, 1995) och aktiesplits 

(Dharan & Ikenberry, 1995). Den starka nivån beskriver en marknad där all 

information, inklusive privat, icke-offentlig insider-information är prissatt. Den ger 

således en mer radikal bild av marknadsförhållanden. Empiriska bevis på nivån beskrivs 

som svaga av Fama (1970) och förkastas sedan helt och hållet i Fama (1991).  
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3.2 Abnormal avkastning och dubbelhypotes-problemet 

Tester på den svaga nivån av EMH, d.v.s. tester som undersöker om det finns samband 

mellan priser över tiden, gör detta genom så kallade ”single securities tests”, d.v.s. på 

enskilda aktier. Man kan genom dessa tester uttala sig om mönster i historiska priser på 

just den enskilda aktien. För att avgöra om marknaden är effektiv eller inte krävs det 

dock att man undersöker om värdepapper på ett aggregerat plan är korrekt prissatta och 

att det finns signifikanta samband på hela marknaden (Fama, 1970).  

 

Om marknaden ska antas vara effektiv, ska den faktiska avkastningen på marknaden på 

sikt stämma överens med marknadens förväntade avkastning (Fama, 2013).  

 

𝐸(𝑅𝑝) = 𝑅𝑝 

 

Där 𝐸(𝑅𝑚) är den förväntade avkastningen och 𝑅𝑚 är den faktiska avkastningen under 

x antal år. Detta eftersom information leder till förväntningar som uppdateras ständigt, 

diskonteras av marknaden och reflekteras i priset på marknadens tillgångar. Om den 

faktiska avkastningen över- eller understiger den förväntade är detta en indikation på att 

marknaden inte lyckats diskontera all tillgänglig information och således under- eller 

övervärderat priset. Dessa felvärderingar benämns inom EMH-litteraturen som 

anomalier i marknadens prissättning eller abnormal avkastning. 

 

𝑅𝑝 − 𝐸(𝑅𝑝) = 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔      
 

 

I praktiken är bedömningen av huruvida marknaden har överavkastat i förhållande till 

förväntningarna bra mycket mer komplicerad än det teoretiska samband som nyss 

beskrivits. För att kunna bedöma den förväntade avkastningen behövs en 

prissättningsmodell som beskriver karaktärsdragen av rationell förväntad avkastning vid 

marknadsjämvikt (Fama, 2013). I och med att prissättningsmodeller aldrig kan antas 

vara perfekta, kan man omöjligt säga om felprissättningar beror på anomalier i 

marknaden, eller om de är resultat av en modell som inte lyckas fånga upp samtliga 

karaktärsdrag för rationell förväntad avkastning vid marknadsjämvikt. Fama (1970) 

benämner fenomenet the joint hypothesis problem, eller dubbelhypotes-problemet. 
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Trots problematiken behövs prissättningsmodeller dels för att göra studier på 

marknadens prissättning, men även som ett praktiskt verktyg i investerarlandskapet. 

Den vanligaste modellen för dessa ändamål är The Capital Asset Pricing Model (Fama 

& French, 2004). 

 

3.3 Capital Asset Pricing Model 
CAPM skapades av Sharpe (1964) och Lintner (1965) oberoende av varandra, men 

Sharpe var först ut med att publicera sitt arbete och tilldelades dessutom nobelpriset för 

sin insats tillsammans med Merton Miller och Harry Markowitz år 1990. CAPM är en 

vidareutveckling på portföljvalsteorin som bygger på antagandet att investerare 

förutsätts vara rationella och riskaversa individer som eftersträvar en så hög avkastning 

som möjligt, till lägsta möjliga risk. Det innebär att investerare vill maximera den 

förväntade avkastningen, givet variansen (risken) och minimera variansen i portföljen 

givet den förväntade avkastningen. Detta kallas för mean-variance portfolio. Sharpe och 

Lintner lade till ytterligare två antaganden som skulle gälla för mean-variance 

portfolios. Det ena antagandet var att det existerar obegränsat utlåning och 

inlåningsmöjligheter till samma procentsats som den riskfria räntan. Det andra 

antagandet innebär att alla investerare är överens och vet den sanna 

sannolikhetsfördelningen (joint distribution) av en tillgångs avkastning. (Fama & 

French, 2004) 

  

Nedan är formeln för CAPM: 

 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]  

 

Där 𝐸(𝑅𝑖) är den förväntade avkastningen i tillgången, (𝑅𝑓) är räntan på riskfria 

placeringar, (𝛽) är ett mått på tillgångens marknadsrisk och 𝐸(𝑅𝑚) är 

marknadsportföljens förväntade avkastning. Modellen säger att en investerare har en 

förväntad avkastning bestående av avkastningen på en riskfri tillgång plus en riskpremie 

som kompensation för risktagande. I denna modell är Beta det enda relevanta måttet på 

en tillgångs risk och tillgångars genomsnittliga förväntade avkastning beror endast på 

tillgångarnas gemensamma beta (Fama, 2013). Om alla investerare har homogena 

mean-variance-övertygelser, d.v.s. att alla vill maximera avkastningen givet risken, så 

skulle alla investerare inneha effektiva portföljer som ligger längs med den så kallade 
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Capital Market Line (CML). Denna är en linjär kombination av den riskfria räntan (Rf) 

och marknadsportföljen (M). Alla portföljer längs med denna linje är effektiva, det vill 

säga ger en effektiv avkastning förhållande till risktagandet. Sambandet illustreras 

grafiskt nedan där “M” är marknadsportföljen, även kallad den optimala portföljen.  

 

 

The Efficient Frontier, eller den effektiva fronten, är en linje som visar alla optimala 

portföljer som ger högsta förväntade avkastning givet en viss risknivå, eller lägsta 

möjliga risk givet förväntad avkastning. Där CML och den effektiva fronten tangerar är 

den optimala portföljen, marknadsportföljen. Portföljer som ligger nedanför eller till 

höger om den effektiva fronten är inte optimala eftersom de inte avkastar tillräckligt 

mycket för den givna risken eller har för hög risk givet avkastningen. Den effektiva 

fronten är grunden till modern portföljvalsteori och introducerades av Markowitz (1952, 

1959). Han kunde med sin forskning visa hur diversifiering ökade den förväntade 

avkastningen, där marknadsportföljen är den mest diversifierade portföljen. Om CAPM 

håller ska varje portfölj längs med CML vara mean-variance-efficient och ha samma 

Sharpe-kvot
2
. 

 

 

                                                 
2
 Sharpekvoten är en metod för att beräkna riskjusterad avkastning. Sharpekvoten = 

𝑅−𝑅𝑓

𝜎
 



 

18 

 

 

 

Security Market Line (SML) visar sambandet mellan avkastning och risk för portföljer 

eller enskilda aktier, till skillnad från CML som endast tar hänsyn till effektiva 

portföljer. SML visar att om inte en aktie som har samma risk som en portfölj längs med 

CML har samma förväntade avkastning så har aktien definitionsmässigt inget 

jämviktspris (De Ridder & Vinell, 1999:154). Om den förväntade avkastningen är högre 

eller lägre än CML-portföljen med samma risk är aktien under- eller övervärderad. På 

en effektiv marknad ska inte detta ske eftersom alla investerare förväntas vara rationella 

och ha all tillgänglig information (Fama, 2013).   

 

CAPM bygger på ett antal antaganden utöver antagandet om mean-variance-efficiency 

som beskrevs ovan. Marknaden antas vara i jämvikt och fungera effektivt vilket innebär 

att alla investerare har tillgång till samma information. Här ingår att ingen enskild aktör 

kan påverka marknadspriset. Dessutom förväntas homogena förväntningar finnas hos 

investerare vid förväntad avkastning och risk i form av standardavvikelse. Investerare 

antas grunda sina beslut över en och samma tidsperiod. Det ska finnas obegränsad in- 

och utlåning till en riskfri ränta och obegränsade möjligheter att inta negativa positioner 

(blanka/gå kort). Tillgångar skall även vara delbara och skatter och 

transaktionskostnader får inte existera (De Ridder & Vinell, 1999:152; Fama & French, 

2004).  
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3.3.1 Empiriska undersökningar och kritik mot CAPM 

CAPM har fått stå ut med mycket kritik och empiriska undersökningar har visat olika 

resultat. Om CAPM håller ska det finnas ett linjärt samband mellan den förväntade 

avkastningen och portföljens beta-värde. Högbetaportföljer ska således avkasta 

proportionerligt mycket högre avkastning är lågbetaportföljer. Tidiga empiriska studier 

har undersökt relationen mellan genomsnittlig avkastning med beta och kom fram till att 

det fanns ett linjärt samband men att linjen var alldeles för flack (Friend & Blume, 

1970; Black, Jensen & Scholes, 1972; Stambaugh, 1982). Det linjära sambandet var 

betydligt flackare än vad CAPM antyder vilket indikerar på att CAPM inte håller. 

Lågbetaportföljer har avkastat betydligt bättre, medan högbetaportföljerna avkastat 

lägre än vad CAPM indikerar (Fama & French, 2004). Dessa resultat har inneburit att 

forskare diskuterat hur det kan komma sig och vad som ytterligare kan förklara den 

förväntade avkastningen. 

  

Ytterligare forskning och utveckling av ursprungliga CAPM har gjorts, där vissa 

försöker ta hänsyn till några av de orimliga antaganden den bygger på (Fama & French, 

2004). En av dem är Fischer Black (1972) som ansåg att modellen byggde på 

orealistiska antaganden om obegränsad riskfri in- och utlåning och gjorde därför en 

modifiering av modellen som kom att kallas för The Black CAPM. En annan 

modifiering är The Intertemportal CAPM (ICAPM) av Robert Merton (1973) som tar 

hänsyn till investerares beteenden och framtida förväntningar, exempelvis genom att 

investerare kan ”hedga” mot framtida osäkerheter (Merton, 1973). 

  

Empiriska undersökningar har demonstrerat att modellen inte visar en rättvisande 

avkastning i förhållande till risk. CAPM blev tidigt kritiserat av Roll (1977) på grund av 

att den inte gick att utvärdera empiriskt. Han är också mycket kritisk mot tidigare 

empirisk forskning som gjorts för att testa CAPM. Huvudkritiken som lyfts fram 

handlar om att den ”sanna marknadsportföljen” ska innehålla alla individuella 

tillgångar, exempelvis fastigheter, humankapital och råvaror (Roll, 1977). I praktiken 

skulle en sådan portfölj vara omöjlig att observera, vilket gör empiriska tester av 

modellen omöjliga att genomföra. 

 

Som tidigare nämnt har det teoretiska relationen mellan risk och avkastning visats vara 

svagt i förhållande till vad CAPM förutsäger, vilket indikeras av ett flackt linjärt 

samband (Friend & Blume, 1970; Black, Jensen & Scholes, 1972; Stambaugh, 1982). 
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Fama och Macbeth (1973) visar även på att sambandet endast är marginellt signifikant 

och endast kan finnas under en av fyra testade tidsperioder mellan åren 1935 och 1968. 

Bristerna i CAPM har motiverat forskare till att undersöka ytterligare förklaringar av 

genomsnittliga aktieavkastningar. Det har t.ex. visats att relationen mellan storleken på 

ett företag och den genomsnittliga avkastningen är så gott som lika stark som relationen 

mellan den genomsnittliga avkastningen och risken, och att det finns en storlekseffekt i 

marknadens prissättning (Schwert, 1983; Banz, 1981; Reinganum, 1981a). 

 
3.4 Småbolagseffekten och förklaringar 

Size effect, eller småbolagseffekten är en effekt som kunnat påvisas genom att titta på 

den historiska utvecklingen av småbolag. Banz (1981) var först med att upptäcka ett 

samband och kunde fastslå att småbolag över tiden överpresterar i förhållande till stora 

bolag, även efter att ha justerat för marknadsrisk. Kort därefter stärks resultaten av 

Reinganum (1981a). Mönster som sådana indikerar att man kan bygga 

investeringsstrategier som riktar sig mot att huvudsakligen investera i mindre bolag, 

eftersom man kan få högre förväntad avkastning utan att öka risknivån i portföljen. 

Malkiel (2003) definierar en effektiv marknad: 

 

”I will use as a definition of efficient financial markets that such markets do not allow 

investors to earn above-average returns without accepting above-average risks” 

(Malkiel, 2003;60) 

 

Enligt Malkiels definition ska alltså småbolagseffekten inte vara möjlig. Målet i Banz 

(1981) undersökning var dock inte att finna bevis mot en effektiv marknad. Han menar 

snarare att småbolagseffekten är en faktor som inte fångas upp i prissättningsmodellen 

(i detta fall CAPM). Småbolagseffekten är således inte ett bevis på marknadens 

ineffektivitet, utan snarare en indikation på en bristfällig prissättningsmodell, vilket 

undersöks vidare ibland annat Fama och French (1992,1993). Vidare menar Banz 

(1981) att småbolagseffekten inte nödvändigtvis beror på storleken i sig (mätt som 

börsvärde), utan kan vara ett proxy för andra faktorer: 

 

“Since the results of the study are not based on a particular theoretical equilibrium 

model, it is not possible to determine conclusively whether market value per se matters 

or whether it is only a proxy for unknown true additional factors correlated with market 

value.” (Banz, 1981;4) 



 

21 

 

Ur ett rationellt perspektiv är det inte rimligt att tro att storlek mätt som börsvärdet är 

den faktiska förklaringen av skillnader i avkastning. Som Banz (1981) ger sken för 

borde det finnas externa faktorer som är skäl för förklaringen och som kan kopplas till 

börsvärdet i företaget. Det huvudsakliga argumentet är att det finns risker som inte 

fångas upp av bolagets marknadsrisk, men som är inprisade i marknaden och hänförliga 

till storlek. Viss forskning tyder dock på att småbolagseffekten är ett resultat av en 

statistisk tillfällighet, eller att det har sitt ursprung i säsongsmässighet.  

 

3.4.1 Börsvärde och risk 

Banz (1981) och efterföljande studier som likställer bolagets storlek med risk har blivit 

kritiserade av bland annat Lo och MacKinlay (1990) och Black (1992). De menade att 

det inte fanns någon bakomliggande teori som förklaring till fenomenet. Banz (1981) 

studie var alltså, till att börja med, högst induktiv och omotiverad ur ett teoretiskt 

perspektiv. Berk (1995) svarade på kritiken genom att påpeka att empiriska bevis på 

småbolagseffekten bör erkännas även om en teoretisk förklaring saknas. Han bidrar 

även med ett tankeexperiment som agerar teori till varför relativ storlek mäter risk.  

 

Berks tankeexperiment har sin utgångspunkt i en ekonomi där investerare väljer mellan 

risk och avkastning och där alla bolags framtida kassaflöden värderas till precis lika 

mycket. Med andra ord, där alla bolag är lika stora. Eftersom risken, dvs korrelationen 

med den underliggande riskfaktorn i respektive bolags kassaflöden skiljer sig mellan 

bolag, måste även bolagens marknadsvärden vara olika. Detta enligt teorier om risk-

avkastnings-sambandet. Om alla bolag har samma förväntade kassaflöden, kommer de 

mer riskfyllda bolagen värderas lägre och således ha en högre förväntad avkastning. 

Med hjälp av detta experiment kan Berk (1995) förklara börsvärde som ett proxy för 

risk. Även om alla bolag i experimentet är lika stora, i termer av kassaflöden, kommer 

börsvärde som storleksmått förutspå framtida avkastning. Vidare menar Berk att 

empiriska observationer av storlekseffekten i sig inte är ett bevis på sambandet mellan 

storlek och risk, men att sambandet inte heller kan uteslutas. 

 

Med Berks (1995) teori som utgångspunkt möjliggörs deduktiva studier och 

diskussioner om börsvärde som ett proxy för risk och empiriska studier om vilka 

faktorer som egentligen ligger bakom högre risk, och således också förväntad 

avkastning i småbolag. Redan innan teorin publicerades hade dock Fama och French 

(1992) visat empiriskt hur tvärsnittskillnader i avkastning kan förklaras av två faktorer, 
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nämligen storlek och det bokförda värdet av kapital i förhållande till marknadsvärdet 

(BE/ME). Fama och French uppmärksammar två potentiella fallgropar gällande de två 

faktorernas funktioner som multidimensionella riskmått. Den första behandlar risken att 

resultaten är en effekt av en slump där de två faktorerna händelsevis förklarar 

prisutvecklingen i det givna urvalet, men egentligen inte kan kopplas till avkastning 

över lag. Författarna lägger dock ingen större vikt vid detta möjliga bias. Den andra har 

med den möjliga irrationaliteten i marknaden att göra och det psykologiska beteendet 

bland investerare. Det är inte ovanligt att BE/ME-effekten, eller värdeeffekten som den 

också kallas, förklaras av överreaktionshypotesen av Lakonishock, Schleifer och Vishny 

 (1994). Hypotesen menar i sin korthet att värdebolag i regel är bolag som har visat på 

dåligt resultat bakåt i tiden och att investerare överreagerar på historisk prestation. 

Marknaden kommer således systematiskt undervärdera värdebolag och övervärdera 

tillväxtbolag.  Även om hypotesen i synnerhet behandlar värdeeffekten kan denna även 

kopplas till småbolagseffekten. Detta menar Van Dijk (2011). Fama och French (1992) 

kan dock inte med hjälp av enkla tester stödja att varken värde- eller småbolagseffekten 

är ett resultat av en överreaktion av marknaden. Med förkastandet av dessa två 

potentiella fallgropar kan Fama och French med hjälp av sin trefaktorsmodell fastslå att 

BE/ME och storlek agerar proxys för multidimensionella riskfaktorer. Frågan om varför 

småbolag ska värderas som mer riskfyllda kvarstår dock och förklaras inte av Fama och 

French (1992). 

 

Chan och Chen (1991) ställer sig även dem frågan om varför småbolag egentligen 

avkastar bättre än stora. De menar att småbolag är mer känsliga för förändringar i det 

makroekonomiska läget. Detta bland annat på grund av ineffektivitet och oförmåga att 

hantera de kostnader förknippade med den förändring av verksamheten som är 

nödvändig för att hänga med i utvecklingen, exempelvis den teknologiska. Detta medför 

att småbolag i hög utsträckning är små på grund av tidigare dålig prestation där de har 

förlorat marknadsvärde, så kallade fallen angels. Känsligheten mot förändringar i 

makroekonomin gör att småbolag kan klassificeras som, vad författarna benämner, 

marginella bolag som är mindre troliga att ”överleva” vid negativa ekonomiska trender. 

Chan och Chen (1991) menar också att småbolag är ineffektivt styrda, att de har sämre 

produktionseffektivitet och är kraftigt belånade, relativt sett större bolag. Om 

marknaden inte är helt informationseffektiv kan detta påverka företagets förmåga att 

skaffa extern finansiering. Detta till följd av ineffektiva svar på makroekonomiska 
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nyheter i marginella och högt belånade bolag. Författarna bevisar detta vara en 

anledning till riskskillnader mellan små och stora bolag och således en förklaring till 

varför småbolag på sikt visar på högre riskjusterad avkastning. 

 

Höga hävstänger och marginella bolag kan även kopplas till konkursrisken i bolaget, 

vilken enligt tidigare resonemang kan antas vara högre i småbolag. Småbolagseffekten 

kan således vara en konkurseffekt. Detta menar Vassalou och Xing (2004). Akademin 

har i mångt och mycket fokuserat på att modellera konkursrisk som ett verktyg för att 

värdera skulder och derivatprodukter skrivna på dessa skulder (se t.ex. Madan & Unal, 

1994; Jarrow & Turnbull, 1995), men väldigt lite har gjorts för att koppla samman 

konkursrisken med avkastning på kapital (Vassalou & Xing, 2004). Detta kan anses 

märkligt, då konkursrisk borde vara något varje enskild individ lätt kan förhålla sig till 

och ha i åtanke vid investeringar, i synnerhet i små, marginella bolag. Vassalou och 

Xing (2004) menar dock att det finns högst rationella förklaringar till varför antalet 

studier är litet, eftersom aktieägare endast är garanterade residualen av bolagets 

kassaflöden och inte kan förvänta sig någon säker värdeökning av innehavet. Effekten 

av konkursrisk på värdeutvecklingen av aktien är därför allt annat än 

uppenbar.  Författarna lyckas dock bevisa att konkursrisk är en systematisk riskfaktor 

som är inprisad i marknaden och även en förklaring till bland annat småbolagseffekten. 

 

Det negativa sambandet mellan storlek och avkastning som proxy för en underliggande 

konkursrisk undersöktes även på ett tidigare plan av Chan, Chen och Hsieh (1985). De 

kom fram till att den starkaste faktorn i förklarandet av storlekseffekten låg i skillnaden 

i månatlig avkastning mellan företagsobligationer med höga och låga kreditbetyg, den 

så kallade kredit-spreaden. Många andra forskare har undersökt olika faktorers 

förklaringar av småbolagseffekten, vilka de flesta är kopplade till just konkursrisken i 

bolaget. Petkova (2006) visar hur variablerna i Fama och French (1992) 

trefaktorsmodell (SMB och HML) korrelerar med variabler som beskriver 

investeringsmöjligheter, varav konkurs-spreaden är en av dem. Även Chan, Chen och 

Hsieh (1986) finner att konkurs-spreaden och andra variabler som fångar upp 

förändringar i det ekonomiska landskapet också fångar upp småbolagseffekten i Fama 

och French (1992) modell. Fama och French (1995) menar även själva att en av 

variablerna i modellen är relaterad till finansiell nöd  
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3.4.2 Säsongseffekter 

I en undersökning på NYSE år 1976 kunde Rozeff och Kinney (1976) visa på att det 

fanns säsongsmässiga mönster i marknadens prissättning mellan åren 1904-1974. Mer 

exakt visade sig att januari månad hade genererat en genomsnittlig avkastning på 

ungefär 3,5 % i jämförelse med årets alla andra månader på ungefär 0,5 %. Efter Banz 

(1981) och Reinganum (1981a) började forskare undersöka om detta säsongsmässiga 

mönster kan vara hänförligt till den storlekseffekt som författarna kunde påvisa. Medan 

Banz (1981) och Reinganum (1981a) antog att storlekseffekten var stabil över hela 

perioden kunde Brown, Kleidon och March (1983) visa på en omvänd effekt på effekten 

under vissa enstaka år. Keim (1983) undersökte fenomenet vidare fast ända ner på 

månadsbasis och fann att nästan 50 % av den genomsnittliga omfattningen av 

storlekseffekten under åren 1963-1979 på NYSE och AMEX berodde på januari månads 

abnormala avkastning. 

 

Januarieffekten är, enligt motståndare till den effektiva marknadshypotesen, ett bevis på 

en kraftig anomali och ineffektivitet i marknaden. Om marknaden hade varit effektiv 

hade prisskillnader över tiden jämnats ut och effekten hade försvunnit. Det finns dock 

teorier som kopplar effekten till rationellt beteende. Den mest ansedda är att investerare 

säljer förlustbolag i slutet av året för att kunna åtnjuta skatteavdrag, för att sedan köpa 

tillbaka innehaven i Januari och således pressa upp priserna på marknaden (Ciccone, 

2013). 

 

3.4.3 likviditet 

Den kanske mest intressanta förklaringen till avkastningsskillnader mellan stora och 

små bolag ligger i en av CAPMs teoretiska utgångspunkter, nämligen avsaknandet av 

transaktionskostnader kring handeln och antaganden om fullt likvida marknader. Som 

tidigare diskuterat kan en marknad inte klassas som varken starkt effektiv eller hundra 

procent likvid. Därmed uppstår en viss likviditetsrisk vid handel, i synnerhet vid handel 

med stora volymer. Likviditetsrisk kan enkelt definieras som risken att inte få sålt en 

tillgång snabbt nog för att kunna minimera en förlust. Konceptet likviditet är dock 

precis som Kyle (1985) säger, ”flyktigt” och komplicerat. För att på riktigt förstå 

drivkrafterna bakom varför likviditet och likviditetsrisk bör ha en påverkan på 

aktiepriser, krävs en genomgång av mikrostrukturella teorier om marknaden, handel 

med värdepapper och transaktionskostnader. 
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3.5 Transaktionskostnader och Likviditet 

Handel med värdepapper är förknippat med olika typer av transaktionskostnader. Dessa 

kan vara exogena, det vill säga courtage till mäklare, avgifter på depåer och 

värdepapperskonton och skatter. De kan också vara endogena, vilka visar sig genom 

skillnaden mellan köp- och säljkurs, så kallad bid-ask-spread och transaktionens 

marknadspåverkan. Den senare innebär den förväntade prisförändringen inducerad av 

en viss handelsvolym, eller aktiens priskänslighet. (Amihud, Mendelsson & Pedersen, 

2005) 

 

Demsetz (1968: 35-36) beskriver uppkomsten av spreaden som: “the markup that is 

paid for predictable immediacy”. Demsetz menar att det finns ett prismässigt 

jämviktsförhållande mellan utbudet av säljorders och köporders och att köparen måste 

vara beredd att betala ett premium utöver priset som efterfrågas för att få utföra 

transaktionen utan tidsfördröjning. Likaså måste säljaren erbjuda en viss rabatt för 

samma villkor. Spreaden representerar således kostnaden att utföra transaktioner utan 

tidsfördröjning, eller “the price of immediacy” (Demsetz, 1968: 37). Spreaden är 

föremål för efterfrågetryck och minskar i takt med att handelsaktiviteten ökar (Amihud, 

Mendelsson och Pedersen, 2005). Demsetz (1968) förklara detta samband med hjälp av 

en teoretisk modell och bevisar det empiriskt i samma studie. Han menar, att i ett 

orderdrivet system kommer ordrarna som är först i kön att utföras först. Ju högre 

aktivitet i handeln, desto mer frekvent är orderläggningen och desto snabbare kan 

ordrarna utföras. Kostnaden förknippat med en fördröjning i handeln är således mindre 

för aktier med högre handelsaktivitet. Säljare kommer således erbjuda ett lägre pris och 

köpare kommer vara villiga att betala mer för att komma först i orderkön. Således 

minskar spreaden vid ökad handelsaktivitet. 

 

De endogena handelskostnaderna kan alla kopplas till likviditeten i värdepappret, vilken 

på sekundärmarknaden hänvisar till “enkelheten” att handla med ett värdepapper 

(Upper, 2001: 6). Likviditeten är måhända lätt att identifiera, men väldigt svår att 

definiera. Vad Demsetz (1968) beskriver som immediacy är bara en av fyra dimensioner 

i konceptet likviditet (Upper, 2001). Kyle (1985) beskriver likviditet i termer av 

stramhet, djup och elasticitet
[1]

. Aktiens stramhet visas direkt i spreaden mellan köp- 

och säljkurs. En stram marknad kännetecknas av ett stort antal limit orders eller 

kvoteringar nog i närheten av priset på den senast utförda ordern, för att en ny order inte 
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ska medföra ett stort hopp i priset (Upper, 2001:6). Djupheten kopplas snarare till 

handelns marknadspåverkan. En marknad är djup om stora ordrar kan utföras utan en 

större påverkan på priset (Upper, 2001:6). De båda dimensionerna förklaras bäst av 

modellen nedan: 

 

 

 

    Källa: Upper (2001) 

 

I modellen ser vi att stramheten i aktien förklaras direkt av spreaden och att djupet är en 

funktion av handelsvolymen, mätt på x-axeln, och den motsvarande spreaden givet 

handelsvolymen, mätt på y-axeln. Upper (2001) menar att stramhet och djup är statiska 

dimensioner, som beskriver marknadens likviditet vid ett givet tillfälle. Elasticitet är 

ytterligare en dimension som beskriver snabbheten mellan att priset förändras, 

efterfrågan ökar/minskar på grund av obalanser och priset skjuts tillbaka till en 

ursprunglig nivå. 

 

Likviditeten kan som nämnt hänföras till varför småbolag genererar en högre 

riskjusterad avkastning än stora. Både djupet och stramheten i aktien är i regel mindre 

för småbolag, vilket visar sig både i spreaden och i handelns marknadspåverkan. Den 

fortsatta delen av avsnittet kommer behandla forskningen om likviditetens samhörighet 

med börsvärdet av ett företag och dess påverkan på genomsnittliga aktiepriser. 

 

3.5.1 Likviditetsprissättning 

Enligt teorier om prissättning ska en akties förväntade avkastning vara relaterad till den 

faktiska avkastningens känslighet mot ställningsvariabler (state variables) som har 
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signifikant effekt på investerares allmänna välstånd. Likviditet är en viktig del i 

investeringslandskapet och makroekonomin och kan ses som en god kandidat till en 

sådan typ av variabel. (Pastor & Stambaugh, 2003) Enligt detta resonemang ska 

likviditet vara en faktor i prissättningsmodellen som genererar förväntad avkastning. 

Stoll och Whaley (1983) var kritiska till Banz (1981) och Reinganums (1981a) resultat 

och den flitigt diskuterade storlekseffekten som undersökningarna gav rum för. Stoll 

och Whaley menade att investerare räknar in transaktionskostnaden förknippad med 

handeln i sina värderingar. De insåg att transaktionskostnader är högre i småbolag och 

testade för en storlekseffekt efter att ha involverat dessa kostnader. Resultaten visade att 

effekten försvann vid en innehavsperiod på tre månader. Författarna ämnade försvara 

CAPM mot de empiriska indikationer mot modellens dignitet som Banz (1981) och 

Reinganums (1981a) undersökningar medförde, och kunde fastslå att CAPM håller, 

givet en viss innehavsperiod. Tätt följt av Stoll och Whaley (1983) kom Schultz (1983) 

som gjorde en liknande studie på AMEX, men med en innehavsperiod på ett år. Han 

visade att storlekseffekten kvarstod efter transaktionskostnader. Amihud och 

Mendelsson (1986) drog en enkel slutsats med hänsyn till dessa studier: Storlekseffekter 

går alltid att finna om man bara utvidgar sin innehavsperiod. Metodiken bakom Stoll 

och Whaleys (1983) och Schultz (1983) studier var således bristfällig.  

 

Amihud och Mendelsson (1986) iakttog att likviditet, trots sin praktiska betydenhet, inte 

fått rum i akademiska studier på kapitalmarknader. Författarna skapade en 

grundläggande simpel modell där tillgångar är illikvida på grund av exogena 

transaktionskostnader, och där investerare är riskneutrala och har exogena 

handelshorisonter. Idén bygger på att en riskneutral investerare som köper ett 

värdepapper och förväntar sig att betala en transaktionskostnad vid framtida försäljning, 

bygger in detta i sin värdering. Investeraren vet också att köparen kommer göra samma 

sak. Investeraren måste således ta hänsyn till alla framtida strömmar av 

transaktionskostnader som kan förknippas med värdepappret och bygga in dessa i 

värderingen. Rabatten på priset idag, till följd av illikviditet, är alltså nuvärdet av alla 

framtida förväntade transaktionskostnader förknippade med värdepappret under dess 

livstid. Följaktligen blir den förväntade avkastningen på den kostsamma tillgången 

densamma som den förväntade avkastningen på en liknande tillgång som är 100% 

likvid, plus förväntade transaktionskostnader. (Amihud, Mendelsson & Pedersen, 2005) 
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Artikeln av Amihud och Mendelsson (1986) var banbrytande i det att det var den första 

som iakttog att det kunde finnas ett samband mellan transaktionskostnaden på en 

tillgång och priset på samma tillgång. Med samma data som Stoll och Whaley (1983) 

fann de att ett mindre gap mellan köp- och säljkurs minskar riskpremien på 

värdepappret, vilket ökar priset. På så sätt kunde författarna föreslå ett kausalt samband 

mellan transaktionskostnader och marknadspriser, eftersom spreaden är en av de 

viktigaste delarna av transaktionskostnader (Swan & Westerholm, 2001). Hypotesen var 

att den förväntade avkastningen var en ökande konkav funktion av spreaden. Detta på 

grund av den så kallade klienteleffekten som innebär att investerare med mindre 

frekventa affärer och längre tidshorisonter bär lägre kostnader, vilket leder till att de kan 

förvänta sig en högre avkastning. Amihud och Mendelsson (1986) finner empiriska 

bevis på hypotesen. Placeringar i illikvida aktier skapar alltså på sikt högre avkastning, 

eftersom de transaktionskostnader som är kopplade till en likvidering av en position kan 

ha stor effekt på investerarens allmänna välstånd. Detta innebär att investerare, tillika 

företag kräver kompensation för den ökade likviditetsrisken (Pastor & Stambaugh, 

2003).  

 

3.5.2 Flight to Liquidity 

Forskning som berör likviditetsområdet benämner ofta situationen flight to liquidity, 

som är en situation där investerare säljer illikvida tillgångar för att istället köpa mer 

likvida tillgångar. Detta kan göras av olika anledningar men oftast eftersom investerare 

är rädda att inte kunna göra sig av med sina positioner utan att kraftigt påverka priset. 

En portfölj med mer likvida tillgångar möjliggör att lämna marknaden lättare och denna 

situation uppstår oftast när det finns en större ekonomisk osäkerhet i marknaden. En 

annan vanlig anledning till att investerare söker sig till mer likvida aktier är när 

likviditeten i marknaden går ner. Den minskade likviditeten ökar likviditetsriskerna i 

värdepappren och för att minska dessa söker sig investerare till alternativa tillgångar och 

aktier mer bättre likviditet (Amihud, 2002, Acharya & Pedersen, 2005). 

 

Marknadslikviditetens effekt på aktiers avkastning varierar över tiden och beroende på 

hur likvida de är. Amihud (2002) beskriver börskraschen i oktober 1987 som den 

kanske största och mest extrema fallet av drastiskt minskad likviditet som orsakade en 

“flight to liquidity”. Under denna nedgång klarade sig likvida aktier bättre än illikvida 

efter att ha kontrollerat för beta-koefficienterna. Amihud (2002) beskriver två effekter 

som uppstår på aktiers avkastning när en aktiemarknad blir mer illikvid, exempelvis 
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under en nedgångsfas. Den första är att den förväntade avkastningen ökar och 

aktiepriser sjunker, vilket gäller för alla aktier. Den andra är att mindre likvida aktier 

byts ut mot mer likvida aktier, (flight to liquidity). När likviditeten i marknaden sjunker 

påverkas illikvida aktier alltså negativt av båda dessa effekter vilket får aktiepriset att 

falla. De mer likvida aktierna kan däremot få ett visst stöd vid nedgången eftersom 

investerade byter ut sina illikvida aktier mot mer likvida aktier. Således finns ett visst 

köptryck på likvida aktier vilket borde mildra nedsidan. Detta innebär att illikvida aktier 

drabbas hårdare, det vill säga sjunker mer i pris, än likvida aktier när likviditeten på 

marknaden försämras, vid exempelvis en nedåtgående marknad eller börskrasch. 

 

Acharya och Pedersen (2005) kommer fram till att illikvida aktier har en högre 

likviditetsrisk, i enighet med flight to liquidity både i nedåtgående marknad eller när 

likviditeten på marknaden är allmänt låg. De kunde även visa hur illikvida aktiers 

avkastning är mer känsligt mot marknadslikviditet är likvida aktiers. 

3.6 Likviditet och storlek 

Likviditet som ett proxy för den risk som kan antas vara förknippad med börsvärdet i 

företaget (i enlighet med Berks (1995) teori och Fama & French (1992) empiriska 

indikationer) kan förklaras utifrån de olika dimensionerna av likviditet. Åtminstone 

utifrån två av dem, dvs bid-ask-spread och handelns marknadspåverkan (stramhet och 

djup). Amihud (2002) menar att handel i småbolag har en större påverkan på priset i 

aktien och bör därför ses som mer illikvid. Detta eftersom småbolag ofta har färre antal 

utstående aktier. Detta påverkar även spreaden mellan köp- och säljkurs, vilken har ett 

invers samband med börsvärdet, vilket även påvisades av Stoll och Whaley (1983). 

Amihud (2002) finner också att avkastningen i småbolag är relativt sett mer känslig mot 

förändringar i marknadslikviditeten och att variationen i småbolagseffekten på så sätt 

kan hänföras till tidsvariationen i marknadens prissättning av likviditetsrisk. Pastor och 

Stambaugh (2003) visar att denna likviditetsrisk är en inprisad faktor och Acharya och 

Pedersen (2005) visar i sin tur att småbolag i genomsnitt är mindre likvida och mer 

exponerade mot tre faktorer för likviditetsrisk, nämligen: (i) aktiens likviditets  

känslighet mot marknadslikviditeten, (ii) aktiens avkastnings känslighet mot 

marknadslikviditeten och (iii) aktiens likviditets känslighet mot marknadens avkastning. 

Amihud och Mendelson (1986) förklarade sambandet på ett aningen enklare sätt. De 

menar att om småbolagseffekten reflekterar en aspekt av likviditet, dvs att det är mer 
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kostsamt att handla med småbolag, borde småbolagseffekten minska vid införandet av 

bid-ask-spreaden i ekvationen. Detta för att spreaden är ett mer direkt mått på 

illikviditetskostnader. Resultaten i studien stödjer denna hypotes.  

 

Resonemanget om att likviditet är en förklarande faktor av småbolagseffekten har sin 

grund i kopplingen mellan likviditet och börsvärdet av bolaget. Storleken kan, på olika 

sätt, påverka handeln i bolaget, vilket i sin tur har inverkan på likviditeten. 

Småbolagseffekten blev som sagt tidigt kritiserad på grund av brister i bakomliggande 

teorier och motiv (Lo & MacKinlay, 1990; Black, 1992) och Van Dijk (2011) menar att 

detta problem kvarstår även 20 år senare. Vi menar att nyckeln till detta kan vara att 

finna en anledning till varför småbolag handlas mindre frekvent och har en större 

spread. En förklaring kan ligga i investerarbeteende. Banz (1981) bidrog med en väldigt 

informell potentiell förklaring till varför småbolagseffekten existerar, vilken grundar sig 

i investerares beteende. Han menade att effekten kan bero på preferenser, där 

investerare gillar stora bolag och ogillar små. Detta kan också antas vara en förklaring 

till varför småbolag handlas mindre frekvent än stora. Denna förklaring är dock aningen 

primitiv. En annan potentiell förklaring till varför småbolag handlas mindre än stora 

ligger i skillnaden i informationseffektivitet mellan stora och små bolag och vilka 

signaler detta sänder till marknaden. Vår utgångspunkt är att investerare föredrar att 

investera i kvalitativa bolag som är informationsrika. Detta kan förklaras med hjälp 

signalteori. 

 

3.6.1 Signalteori 

Signalteori myntades av Spence (1973) där arbetsmarknaden används som verktyg för 

att utarbeta en modell som ämnar definiera begreppet signalering och varför man bör 

intressera sig för det. Spence framhäver en situation där en arbetsgivare står inför en 

anställning av en person. Arbetsgivaren värderar givetvis arbetarens produktivitet högt i 

valet, men kan egentligen inte veta huruvida arbetaren är produktiv eller inte, varken vid 

anställningsögonblicket eller direkt efter att valet har gjorts. Anställningen kan således 

liknas vid att köpa en lott för att medverka i ett lotteri. Lottens pris är lönen som 

arbetsgivaren kommer behöva betala till den nyanställde. Men hur avgör arbetsgivaren 

hur mycket den vill betala för att medverka i lotteriet, eller enklare, hur pass väl den 

nyanställde ska avlönas? Jo, den letar efter data avseende arbetaren som signalerar 

någon form av produktivitet, t.ex. utbildning och tidigare arbeten (Spence, 1973:357). 

Denna information är i sig ingen garanti på att arbetaren är produktiv, men det är en 
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form av en kvalitetsstämpel som gör beslutet för arbetsgivaren enklare. 

Informationsasymmetrin mellan arbetsgivare och arbetare minskar således, vilket ökar 

möjligheten för arbetsgivaren att göra rätt val.  

 

Det är möjligt att dra paralleller mellan Spence´s (1973) exempel och 

investerarbeteende på kapitalmarknader. Spence menar att eftersom det tar tid att lära 

sig om den anställdes produktiva färdigheter och att dessa inte är givna i förväg, går 

anställningen att likställas med en investering under osäkerhet. Kirmani och Rao (2000) 

menar att det finns informationsasymmetri på aktiemarknader, eftersom insiders vet 

saker om kvaliteten i bolaget som outsiders inte vet. Frågan är vilka signaler som 

indikerar kvalitet i börsbolag. Ross (1973) menar att skuldsättningen i firman kan ge 

signalement på kvalitet, såväl som utdelningar (Bhattacharya, 1979). Det är endast 

kvalitativa bolag som på sikt kommer kunna möta sina betalningsförpliktelser i form av 

räntor och utdelningar (Connelly et al., 2011). Som nämnt tidigare finns det en koppling 

mellan konkursrisk, marginella bolag och småbolag (Chan & Chen, 1991; Vassalou & 

Xing, 2004), vilket gör att det blir svårare för småbolag att signalera kvalitet gällande 

framför allt skuldsättningen i bolaget. Detta borde minska efterfrågan av aktier i bolaget 

och således också omsättningen av aktien. 

 

Enligt vad som står ovan är det möjligt att dra slutsatsen att kvalitet och information går 

hand i hand, eftersom olika typer av information signalerar marknaden och minskar 

informationsasymmetrin. Ju mer information som finns tillgängligt om ett bolag, desto 

mer kvalitativt kan bolaget anses vara i marknadens ögon. För att illustrera hur bolaget 

kan legitimera sig i investerares ögon med hjälp av information drar vi paralleller med 

Spence´s (1973) exempel med arbetsgivaren och arbetstagaren. I detta fall är det 

investeraren (arbetsgivaren) som söker signalement från bolaget (arbetstagaren) för att 

denna ska kunna få indikationer om kvalitet (produktivitet) och kunna göra ett bra val 

avseende investering (anställning). Det finns dock inget som säger att signalementet 

måste härstamma från information medlat av företag självt. Nästa fråga blir då; hur 

medlas information om bolagen på marknaden? 

 

De huvudsakliga källorna till informationsspridning som vi vill föra fram för att stärka 

resonemanget om varför småbolag handlas mindre frekvent och således är mer illikvida 

är medial omskrivning och analytikerfölje. Fortin och Roth (2007) visar exempelvis 
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empiriskt på ett positivt samband mellan antalet analytiker som följer bolaget och 

börsvärde. Större bolag har alltså en större analytikerskara runt sig. Frågan är om 

analytiker intresserar sig för stora likvida bolag, eller om likviditeten ökar i takt med att 

det görs fler och fler analyser på bolaget. Den mest självklara förklaringen är det 

förstnämnda. Detta för att en viktig inkomstkälla för att täcka kostnaderna förknippade 

med analys är courtage och att det helt enkelt inte är lönsamt att analysera småbolag där 

handeln är för låg för att courtaget ska täcka kostnaderna. Sambandet kan dock ses från 

andra hållet också. Analysen ökar informationsflödet och således också kvaliteten i 

bolaget. Med kvalitet ökar efterfrågan på aktien, vilket ökar handeln. Även detta bevisas 

i Fortin och Roth (2007). Även massmedia fungerar som en informationsspridare på 

marknaden och studier som Bednar (2012) visar att media ofta väljer att lägga fokus på 

de stora bolagen.  

 

Enligt signalteori bör alltså handeln i småbolag, och således också likviditeten, vara 

lägre än i stora. Detta för att större bolag är mer informationseffektiva och värderas som 

mer kvalitativa av marknaden. 

  

3.7 Hypotesformulering 

Med hänsyn till avsnitten ovan är det möjligt att formulera en hypotes. Det är ännu inte 

klart varför småbolag presterar bättre än stora, vilket Banz (1981) först kunde påvisa. 

Forskare har undersökt olika förklaringar. Vissa menar att det helt enkelt är resultatet av 

en statistisk slump (Black, 1993; Lo & MacKinlay, 1990), medan andra har visat att det 

beror på säsongsmässighet och specifikt en januari-anomali (Rozeff & Kinney, 1976; 

Keim, 1983). De forskare som tror på effektens signifikans och försöker finna en 

förklaring till den har huvudsakligen försökt knyta riskfaktorer till börsvärdet av 

företaget. Chan och Chen (1991) visar hur småbolag är mer känsliga för förändringar i 

det makroekonomiska läget och Vassalou och Xing (2004) fastslår att den ökade 

konkursrisken i småbolag lan vara en förklaring till högre abnormal avkastning. 

Kopplingen till konkursrisk görs av flertalet andra forskare, men med andra proxys för 

risken och huvudsakligen med koppling till faktorladdningarna på variablerna i Fama 

och French (1992) trefaktorsmodell. 

 

Vår undersökning går ut på att finna en annan förklaring till småbolagseffekten, 

nämligen likviditetsskillnader i aktierna av små och stora bolag. Likviditeten har 
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påvisats förklara avkastningsskillnader i tvärsnitt av aktier (Amihud & Mendelson, 

1986; Acharya & Pedersen, 2005; Amihud, 2002; Marshall & Young, 2003; Datar, Naik 

& Radcliffe, 1998 m:fl.), men få studier har undersökt likviditetsskillnader som en ren 

förklaring av småbolagseffekten. Ur ett signalteoretiskt perspektiv (Spence, 1973) går 

det att föra argument som innebär att småbolag handlas mer sällan än stora och således 

är mindre likvida. Detta skulle medföra en ökad likviditetsrisk i småbolag, vilket kan 

vara förklaringen till en högre riskjusterad avkastning. Argumentet är att småbolag är 

mindre informationseffektiva, eftersom de inte får lika mycket fokus från bland annat 

media (Bednar, 2012) och analytiker (Fortin & Roth, 2007). Kvalitetssignaler avseende 

småbolag når alltså inte marknaden i lika hög utsträckning som stora bolag, vilket 

medför minskat intresse och minskad handel. Detta visar sig i omsättningen av aktien, 

men också i skillnaden mellan köp- och säljkurs, eller bid-ask-spread (Upper, 2001). 

Småbolag avkastar alltså bättre för att likviditeten är lägre, vilket medför ökad risk. 

Detta medför att: 

 

H1: Småbolagseffekten kan förklaras av likviditet 
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4. Empirisk metod 
Den empiriska metoden inleds med en undersökningsdesign som ligger till grund för 

undersökningen. Därefter beskrivs val av variabler och mått, behandling av data och 

det praktiska tillvägagångssättet för studien. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

studiens tillförlitlighet.  

 

4.1 Undersökningsdesign 
Undersökningen delas in i två delar. Del I syftar till att visa på att det finns skillnader i 

riskjusterad avkastning mellan portföljer bestående av stora och små, respektive likvida 

och illikvida bolag. Metoden är av ett mindre formellt slag där det huvudsakliga syftet 

är att undersöka prisskillnader på Stockholmsbörsen under given tidsperiod, vilket 

ämnar ge indikationer om eventuella premier och relationen mellan dessa. Denna metod 

används av exempelvis Hamon och Jaquillat (1999) och Torchio och Surana (2014) för 

att mäta storleks- och likviditetspremier. Vi benämner metoden Portföljmetoden. Viktigt 

för portföljmetoden är att den inte hjälper till i besvarandet av studiens hypotes. 

Metoden finns där för att ge indikationer om samband och fungerar som ett komplement 

till den huvudsakliga studien, vilken beskrivs i stycket nedan. Metodens upplägg är 

väldigt lätt att förstå och förhålla sig till, vilket gör att den på ett bra sätt uppfyller detta 

ändamål. Metoden används även som ett analysverktyg, vilket kommer vara användbart 

i senare delen av studien. 

 

Del II syftar till att, via regressionsanalyser, ge svar på hypotesen. Detta kommer att 

uppnås genom Fama-MacBeth (1973) regressioner på hela tvärsnittsdatan för varje 

månad under hela tidsperioden, där beta, storlek och likviditet kommer ställas mot 

avkastning. Således utbygger vi CAPM med ytterligare två variabler. Vi benämner 

metoden regressionsmetoden.  

 

Undersökningsdesignen används för att tydliggöra vad som krävs för att vi, genom 

regressionsmetoden, ska kunna acceptera vår hypotes och vilka steg som måste 

kontrolleras för. Detta gör vi för att upprätthålla den positivistiska forskningsstrategin i 

studien. 
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Regressionsmetoden 
Punkt 1 i undersökningsdesignen gäller för regressionsmetoden och fungerar som en del 

av problemvalideringen. 

 

1. Marknaden måste ha genererat en positiv abnormal avkastning 

 

Annars måste CAPM accepteras som en tillräcklig modell för att beskriva 

avkastningssambandet. Om en positiv abnormal avkastning finns, öppnas möjligheter 

att gå vidare i studien för att undersöka vad som kan ligga till grund för denna. För att vi 

ska kunna acceptera vår hypotes måste följande påståenden om perioden 2002-2013 

vara sanna: 

  

2. Tvärsnittsskillnader i överavkastning mellan bolagen måste kunna förklaras 

av skillnader i börsvärde. 

 

Detta testas genom tvärsnittsregressioner där de oberoende variablerna beta och 

börsvärde testas mot varje akties avkastning över den riskfria räntan (överavkastning). 

Koefficienterna för varje variabel aggregeras över tiden i enlighet med Fama och 

MacBeth´s (1973) metod
3
. 

 

3. Det måste finnas en negativ korrelation mellan börsvärde och illikviditet 

 

På så sätt kan vi visa på att teorin om att handeln och således också likviditeten är lägre 

i småbolag.  

 

4. Tvärsnittsskillnader i överavkastning mellan bolagen måste kunna förklaras 

av skillnader i likviditet. 

 

5. Småbolagseffekten måste minska, alternativt försvinna (bli insignifikant) vid 

införandet av likviditet i modellen.  

 

Här läggs ytterligare en oberoende variabel för likviditet in i modellen. Om 

avkastningsskillnader kan förklaras av likviditet och om börsvärde förlorar sin 

                                                 
3
 Fama-MacBeth-regressionen redogörs för på ett djupare plan i avsnitt 4.6.2 ”Regressionsmetoden” 
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förklaringskraft, är detta en indikation på att likviditet är förklaringen till varför 

småbolag avkastar bättre än stora, vilket vår hypotes antyder. Med detta svarar vi på en 

av våra problemformuleringar.  

 

4.2 Tidigare forskning  

Nedan följer en kort genomgång av relevant forskning, deras metoder och vad de 

kommit fram till. Studierna som refereras till är studier som på något sätt undersökt 

likviditetens eller storlekens påverkan på skillnader i överavkastning och abnormal 

avkastning
4
, samt tidigare studier på Nasdaq OMX Stockholm. Nedan beskrivna studier 

är bara en väldigt liten del av forskningen inom ämnena, men det är de studier som vi 

huvudsakligen har förhållit oss till, och vilka vi hämtat en större del av den inspiration 

som ligger bakom metodvalen i vår studie. Tidigare forskning som studerar sambanden 

mellan likviditet, storlek och avkastning har använt sig av olika metoder.  För att 

besvara vår frågeställning har vi valt att använda oss av två metoder, vilka kan liknas 

vid många av de studier som uppsatsen bygger på. 

 

Torchio och Surana (2014), Ibbotson et al. (2013) och Hamon och Jacquillat (1999) 

använder sig av en metod där de delar in aktier i portföljer för att sedan jämföra dessa 

portföljers riskjusterade avkastning över tid och säkerställa signifikanta skillnader 

genom t-test. Dessa studier använder alla CAPM som verktyg för riskjustering. Torchio 

och Surana (2014) och Ibbotson et al. (2013) använder liknande metoder för att bedöma 

om likviditet ska kunna ses som ett proxy för börsvärde. Detta gör de genom att jämföra 

likviditeten bland aktier i storleksindelade portföljer. Ibbotson et al. (2013) menar att 

det är allmän tro att investeringar i illikvida aktier är synonymt med investeringar i 

small-cap, men visar, med hjälp av denna metod, att så inte är fallet. Vi anser att 

portföljindelningsmetoden där en portfölj av ett karaktärsdrag över tiden jämförs med 

en portfölj av ett motsatt karaktärsdrag är ett enkelt sätt att bedöma om det finns 

skillnader (premier) mellan illikvida och små respektive likvida och stora aktier.  

 

Portföljindelningar är praxis inom forskning om marknadens prissättning, men de allra 

flesta studier använder regressioner för att bedöma samband mellan skillnader i 

avkastning och en eller flera riskfaktorer inom portföljerna (se exempelvis Banz, 1981; 

Amihud & Mendelson, 1986, Acharya & Pedersen, 2005; Datar, Naik & Radcliffe, 

                                                 
4
 Med ”överavkastning” menar vi en avkastning utöver en benchmark i form av index eller riskfri ränta. 

Med ”abnormal avkastning” menar vi den faktiska avkastningen minus den förväntade. 
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1998; Marshall & Young, 2003, Reinganum, 1981a). Metodiken bakom regressionerna 

skiljer sig åt då vissa använder OLS-metoden för att skatta värden (t.ex. Amihud, 2002 

och Banz, 1981), andra GLS-metoden (Datar, Naik & Radcliffe, 1998) och vissa båda 

metoderna (Amihud & Mendelson, 1986). Många av forskarna använder också Fama 

och MacBeths (1973) välkända metod för att skatta tvärsnittsregressioner vid specifika 

tidpunkter och aggregera dessa över tiden (t.ex. Banz, 1981; Acharya & Pedersen, 2005; 

Hagströmer, Hansson & Nilsson, 2013). Tillvägagångssättet för att bedöma om 

likviditet är en potentiell faktor i förklarandet av småbolagseffekter i dessa metoder, är 

att jämföra koefficienter till likviditets- och storleksvariabler inom modeller med olika 

oberoende variabler. Ingen av dessa studier syftar dock specifikt till att finna en 

förklaring av småbolagseffekten, utan undersöker snarare likviditetens påverkan på 

avkastning.  

 

Vid regressionsmetoden i vår studie kommer vi inte dela in aktier portföljer, likt ovan 

nämnda studier har gjort. Vi ämnar istället utföra regressioner på hela tvärsnittet av 

data, med andra ord en marknadsportfölj, likt Gerwin (2006). Detta gör vi dels för att 

spara tid, men också för att vi vill titta på marknaden som helhet. Jämförelsen av 

portföljer genomförs istället i portföljmetoden. Vid undersökandet av likviditeten som 

en förklaring av småbolagseffekten, vilket är syftet med studien, använder vi oss av 

metoder som kan liknas vid ovan nämnda gällande regressionsmetoden. 

 

Majoriteten av forskningen är utförd på amerikanska marknader, men forskare har även 

varit intresserade av att utföra liknande undersökningar i andra delar av världen, t.ex. 

Hamon och Jacquillat (1999) på den franska marknaden, Marshall och Young (2003) 

och Bollen och Dempsey (2010) på den australiensiska, Lam och Tam (2011) på Hong-

Kong-börsen, Hu (1997) på den japanska börsen osv. Tidigare forskning om 

prissättningen på Stockholmsbörsen är svag och utgörs huvudsakligen av 

studentuppsatser. Ett undantag är Söderberg (2009) som i en avhandling från Växjö 

universitet undersöker integrationen mellan de skandinaviska börserna i termer av 

likviditet. Tidigare forskning om sambandet mellan likviditet och avkastning på 

Stockholmsbörsen har genomförts av bland andra Gerwin (2006) och Svartholm och 

Uhrberg (2012).   
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4.3 Urval och val av tidsperiod  

Vår undersökning är genomförd på Stockholmsbörsens large-cap, mid-cap och small-

cap mellan åren 2002-2013. Innan den 2 oktober 2006 var Stockholmsbörsen indelat i 

A- respektive O-listan och dagens indelning skedde inte förrän då (Cision). Denna 

förändring påverkar dock inte vårt urval. Vi vill göra under en tidsperiod som präglats 

av både upp- och nedgångar för att kunna ge en rättvisande bild av eventuella 

likviditets- och storlekseffekter. Tidigare studier har gjorts på allt ifrån 13- 84 år. Denna 

studie är gjord under 12 år, mycket på grund av bristfällig datatillgänglighet under 

tidigare år. Vid portföljmetoden undersöker vi två portföljer varje månad under perioden 

(minus en månad, december 2013), vilket har gett oss sammanlagt 143 observationer 

per portfölj alltså 286 observationer sammanlagt. Vid regressionsmetoden har vi 

undersökt i genomsnitt 153 observationer per månad, vilket genererar, på ett ungefär 22 

000 observationer för hela tidsperioden. Detta anser vi vara tillräckligt många 

observationer för att generera trovärdiga resultat.  

 

 

 

 

Under den valda tidsperioden har totalt sett 344 företag någon gång varit noterade under 

minst en månad. Utav de 344 stycken som under någon månad hade handelshistorik 

hade 271 stycken någon gång ett börsvärde överstigande 500 MSEK och räknades 

således med. För att räknas med i urvalet måste företagen varit noterade i minst tolv 

månader. Detta för att bolaget ska kunna anta ett rättvisande betavärde. 
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Urvalet begränsas till bolag med ett börsvärde överstigande 500 MSEK. Detta gör vi av 

olika skäl. Det huvudsakliga skälet är för att göra studien mer jämförbar med tidigare 

studier inom ämnet (däribland Torchio & Surana, 2014; Ibbotson et al., 2013; Banz, 

1981; Keim 1983; Amihud & Mendelson, 1986; Amihud, 2002; Acharya & Pedersen, 

2005; Pastor & Stambaugh, 2003 m.fl.), vilka i regel utförs på amerikanska marknader. 

Detta då de allra minsta bolagen på de amerikanska börserna är bra mycket större än de 

allra minsta på Stockholmsbörsen. Vi minskar även risken för så kallad icke-

synkroniserad handel (Lo & MacKinlay, 1990) det vill säga väldigt oregelbunden 

handel i småbolag till följd av företagsspecifika events och således väldigt oregelbundna 

prisfluktuationer och undervärderade beta-estimat (Roll, 1981).  

 

Marknadstrender 

Under åren 2002-2013 har Stockholmsbörsen rört sig både kraftigt uppåt och nedåt, 

vilket syns i figuren ovan. I definitionen av uppåt- och nedåtgående trender tittar vi på 

den lägsta nivån av SIXRX innan börsen vänder upp och definierar den för en 

uppåtgående trend till dess att index vänder ner. Den nedåtgående trenden definieras 

som kraschen mellan mitten av 2007 och hela 2008.  
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Som framgår i tabellen ovan löper den uppåtgående trenden från april 2003 till maj 

2007, och den nedåtgående från juni 2007 till januari 2009. Dessa perioder kommer 

undersökas separat för båda metoder för att bedöma om effekterna beter sig annorlunda 

under olika marknadsförhållanden.  

 

4.4 Variabler och mått 
 

4.4.1 Förväntad avkastning (CAPM) och Jensen´s Alpha 

Förväntad avkastning kan beräknas på flera olika sett, men det absolut vanligaste sättet 

är via The Capital Asset Pricing Model eller CAPM (Fama & French, 2004). CAPM 

menar på att en investerares förväntningar på avkastning på en riskfylld tillgång utöver 

den riskfria räntan, bestäms av den riskfyllda tillgångens beta multiplicerat med den 

förväntade marknadsavkastningen utöver den riskfria räntan (Bollen & Dempsey, 

2010). 

  

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] 

 

där; 

𝐸(𝑅𝑖) =  Förväntad avkastning för aktie, i 

𝑅𝑓 = Räntan på riskfria placeringar (riskfri ränta) 

𝛽𝑖 = Betavärde för aktie, i 

𝑅𝑚 = Marknadens förväntade avkastning 

 

För att modellen ska bli tillämpbar för akademiska ändamål krävs det att ekvationen 

modifieras. Vid undersökningar på historisk data är vi mer intresserade av den faktiska 

avkastningen, snarare än den förväntade, för både tillgången och marknadsportföljens 

avkastning. Jensen (1968) visar hur standardmodellen kan skrivas om till en enkel linjär 

regressionsmodell: 

 

(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝜀𝑖     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1)  

 

Om CAPM är en tillräcklig modell i att förklara avkastningssambandet ska alpha, mer 

känt som jensens alpha vara lika med noll. Ett signifikant värde på jensens alpha är 

således ett mått på en portföljs abnormala avkastning i förhållande till marknadens 
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förväntningar. I studien används CAPM som riskjusteringsmått till bolagens faktiska 

avkastningar och beräknas på månadsbasis. 

 

 

Beta 

Beta är ett mått på den systematiska risken, eller marknadsrisken i ett värdepapper eller 

portfölj i jämförelse med marknaden. Den matematiska definitionen på beta är: 

  

𝛽𝑖 =  
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖, 𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2) 

 

Där 𝑅𝑖 är värdepapprets avkastning och 𝑅𝑚 är marknadsportföljens (index) avkastning 

  

Det finns en trade off när man väljer hur lång tidsperiod som ska användas för 

uträkningen av måttet. Ju längre tidsperiod desto mer data erhålls, men samtidigt har 

företagets verksamhet förändrats under tiden, vilket kan ge en missvisande syn på 

risken. Dagsdata skulle öka antalet observationer, men samtidigt finns risken för 

nontrading bias det vill säga att aktier ibland inte handlas och får en avkastning på noll 

(Damodaran, 2012). Mindre företag drabbas i större utsträckning av non trading bias 

vilket skulle riskera att ge mindre företag ett missvisande beta-mått. Genom att använda 

sig av månadsdata kan alltså non trading bias undvikas. 

  

Beta har beräknats på 60-månadersdata. Detta för att tidsperioden är mest 

förekommande bland både forskare och finansbolag (Damodaran, 2012; Bradfield, 

2003) och för att risken i bolaget förväntas vara relativt stabilt under perioden även om 

företagets verksamhet kan ha förändrats (Kim, 1993).  

 

Ekvation (2) är ett sätt att räkna ut beta på vilket i regel används när beta-måttet vid 

senare skeden av studien ska agera oberoende variabel i en regression (framför allt vid 

Fama-MacBeth (1973) regressioner). Det är dock inte ovanligt att man skattar beta som 

en koefficient till marknadens överavkastning i en multipel regression med fler 

förklarande variabler (se t.ex. Fama & French, 1992; Lam & Tam, 2011; Marshall & 

Young, 2003). Då vi ämnar utföra studien med Fama-MacBeth (1973) regressioner 

beräknar vi beta enligt ekvation (2).  
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Marknadsriskpremium, Rm  

Det finns olika metoder för att skatta marknadens riskpremie. En vanligt förekommande 

metod är att tillfråga ett stort antal investerare och räkna ut en genomsnittlig premie 

utifrån svaren. Ett annat sätt är att skatta den implicita riskpremien utifrån dagens 

aktiekurser med en diskonteringsmodell. En ytterligare metod är att titta på historisk 

data och bygga antaganden om framtiden utifrån denna. (Nilsson, Isaksson & 

Martikainen, 2002).  

 

Historiska riskpremier kan visserligen variera kraftigt beroende på vilken tidsperiod 

man mäter, om man använder sig av aritmetiskt eller geometriskt medelvärde eller 

vilken riskfri ränta som används (Damodaran, 2012). Damodaran (2012) beskriver den 

trade off som finns mellan att använda långa eller korta tidsperioder. Ju längre 

tidsperioder som används desto lägre blir standardavvikelsen, men samtidigt riskerar 

investerares riskaversion förändras över tid vilket skulle motivera en kortare tidsperiod. 

  

Eftersom vi gör en undersökning på historisk data är vi mer intresserade av en 

riskpremie baserad på marknadens faktiska avkastning snarare än den förväntade. 

Således behöver vi ett mått på marknadens faktiska avkastning. Roll (1977) beskriver 

brister med CAPM i det att det är omöjligt att skatta marknadens verkliga avkastning då 

en fullständig marknadsportfölj inte går att finna. Vissa studier, som t.ex. Torchio och 

Surana (2014) och Ibbotson et al. (2013) använder ett börsindex som proxy för 

marknadsportföljen, i deras fall S&P 500. Andra studier beräknar marknadens 

avkastning som den genomsnittliga avkastningen för hela tvärsnittet i studien (Amihud 

& Mendelson, 1986; Acharya & Pedersen, 2005). Vårt urval består av alla aktier 

noterade på Stockholmsbörsens Large-, Mid och Small Cap listor, som innan år 2006 

var uppdelade i A- respektive O-listan minus ett bortfall på bolag understigande 500 

MSEK i börsvärde och bolag noterade i utländsk valuta. På grund av detta kändes det 

rimligt att använda sig av ett brett jämförelseindex som mäter hela Stockholmsbörsen 

istället för vårt tvärsnitt av bolag. 

 

Det finns flera index som gör detta och det viktigaste för oss var att använda oss av ett 

index som inkluderar utdelningar, eller ett så kallat avkastningsindex. Detta eftersom 

avkastningen på aktierna i våra portföljer är justerad för utdelningar och andra 

kapitalaktioner. Vi har använt oss av avkastningsindexet Six Return Index (SIXRX) som 
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visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar och 

som är ett av de ledande jämförelseindex som finns på den svenska fondmarknaden. 

SIXRX är ett kapitalviktat index, vilket kan betraktas som problematiskt då det i stor 

grad styrs av ett fåtal giganter på marknaden. Vi har dock inte tillgång till ett icke 

kapitalviktat index med information så långt bak i tiden som hade behövts för vår 

studie. Reinganum (1981b) visar hur resultaten genererade efter uträkningar baserade på 

både icke kapitalviktade och kapitalviktade index är snarlika. Det ska dock tilläggas att 

ett amerikanskt kapitalvägt index inte påverkas av de 10 största bolagen på börsen i lika 

stor utsträckning som ett svenskt kapitalvägt index. 

 

Riskfri ränta  

För att en ränta ska ses som riskfri ska den förväntade avkastningen vara lika med den 

faktiska, och det ska inte finnas någon konkursrisk (Damodaran, 2012). Det närmaste 

man kan komma en riskfri ränta är statsskuldväxlar med korta löptider (under ett år). I 

praktiken använder man dock ofta längre räntepapper, t.ex. 10-åriga statsobligationer. 

Detta för att investeringsbeslut ofta grundas på långsiktiga analyser. Investerares syn på 

riskfri ränta varierar således beroende på investeringens tidshorisont (Bruner et al, 

1998). Vårt val av en 10-årig svensk statsobligation som riskfri ränta bygger främst på 

att det är den vanligaste räntan som används hos företag och investerare och har varit 

det under en lång period (PwC Riskpremiestudie 2014). Tidigare studier använder sig 

av varierande löptider på den riskfria räntan. Proxy för riskfri ränta har varit allt ifrån 

13-veckors statsskuldväxlar (Marshall och Young 2003), 10-årig statsobligation 

(Hamon & Jacquillat, 1999) till ett historiskt aritmetiskt medelvärde på 20–års 

statsobligationer (Torchio & Surana, 2014). 
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Figuren ovan visar hur den svenska 10-åriga statsobligationen rört sig under hela 

tidsperioden. Vi har använt rådande 10-åriga statsobligation för respektive månad vid 

beräkning av förväntad avkastning.  

 

4.4.2 Likviditetsmått 

Något av det mest debatterade inom likviditetsforskningen är vilket proxy för 

(il)likviditet som är mest lämpligt. Det mest generella måttet utgår från skillnaden 

mellan köp- och säljkurs, eller bid-ask-spread. Amihud och Mendelson (1986) var först 

med att undersöka sambandet mellan bid-ask-spread och förväntad avkastning och fann 

ett positivt samband. Sambandet kunde senare bekräftas med samma mått som proxy för 

illikviditet bl.a. av Eleswarapu och Reinganum (1993) och Brennan och Subrahmanyam 

(1996). 

  

Forskare har uttryckt olika problem med bid-ask-spread som mått på (il)likviditet. 

Acharya och Pedersen (2005) menar att spreaden är ett bra mått vid försäljning av små 

volymer av aktier, men inte av stora. De pekar även på faktumet att information om 

spreaden inte finns tillgänglig långt bak nog i tiden för att man ska kunna bygga 

tillräckligt långa tidsserier. Även Brennan och Subrahmanyam (1996) kritiserar bid-ask-

spread som ett proxy för illikviditet. Kritiken har lett till användandet av alternativa 

proxys, såsom handelsaktivitet. Ju mer handel som sker i ett värdepapper, desto mindre 

blir spreaden och desto mer likvid kan aktien antas vara (Hu, 1997). Med 

handelsaktivitet som grund har flertalet olika mått på likviditet formulerats och testat 

mot avkastning, däribland handelsvolym (Brennan, Chordia och Subrahmanyam, 1998), 
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omsättningshastighet (Hu, 1997; Datar, Naik & Radcliffe, 1998), Amihuds (2002) 

illikviditetsmått (ILLIQ), som även används av Acharya och Pedersen (2005), Pastor 

och Stambaughs (2003) illikviditetsmått et cetera. Vilket mått som är “rätt” går inte att 

säga. Lam och Tam (2011) testar nio olika illikviditetsmått mot avkastning på Hong 

Kong-börsen och finner höga korrelationer mellan nästan samtliga mått. Måttens 

effektivitet varierar beroende på vilken marknad som undersöks och vilken tidsperiod 

och det finns för-och nackdelar med alla. 

 

Precis som tidigare studier skiljer sig valet av likviditetsmått där omsättningshastighet 

och bid-ask spread är de vanligaste. Vi inledde med att använda omsättningshastighet 

och omsättningshastighet justerat för free float. Det visade sig att ingen av dessa mått 

var till hjälp för uppfyllandet av syftet i studien. Det fanns inga indikationer på att det 

skulle finnas samband mellan skillnader i avkastning för aktier och dess 

omsättningshastighet vare sig om beräkningen gjordes på samtliga aktier eller free float 

endast. För att uppfylla syftet med studien behöver vi ett likviditetsmått som förväntas 

vara mer korrelerat med storlek. Vi utförde därför stickprov på ett fåtal aktier på börsen 

för att undersöka korrelationer mellan börsvärde och olika likviditetsmått. Vi fann att 

Bid-ask-spread och i synnerhet Effektiv Bid-ask-spread presterade bäst i detta avseende.  

 

Det kan tyckas vara underligt att vi väljer att använda bid-ask-spread som grund i vårt 

likviditetsmått. Framför allt med tanke på att vår främsta argument till varför 

småbolagseffekten kan förklaras av likviditet är att småbolag handeln är lägre i dessa 

bolag i förhållande till stora. Omsättingshastigheten, vilket är en funktion av handel och 

antal aktier, är onekligen ett mått som ligger närmre vad som avses mäta, rent tekniskt. 

Det finns dock ett bias i måttet som gör att det inte passar sig för vår studie. När vi 

pratar om högre omsättning, menar vi högre omsättning i termer av antal avslut snarare 

än antalet omsatta aktier. Omsättningshastigheten kan vara skyhög i en småbolagsaktie 

endast på grund av att två aktörer genomför en stor affär. Detta innebär i sig inte att 

risken att kunna avyttra sitt innehav utan att kraftigt påverka kursen minskar. Aktien är 

således inte nödvändigtvis mer likvid bara för att omsättningshastigheten är hög. 

Spreaden påverkas i högre utsträckning av antalet transaktioner, vilket gör det till ett 

bättre proxy för handelsaktivitet och således även likviditet. Vi anser dessutom att bid-

ask spreaden är ett bra sätt att mäta kostnaden för att sitta fast i en aktie. 

 



 

46 

 

Huvudkritiken mot bid-ask-spreaden, vilket bland annat förs fram av Acharya och 

Pedersen (2005) och Amihud (2002) är att det inte finns tillgängligt för långa tidsserier. 

Eftersom vi undersöker sambandet under en kortare period (12 år) är måttet tillgängligt 

för hela tidsserien och brist på data är således inget problem. Vidare anser vi att 

skillnaden mellan köp och säljkurs är det mest uppenbara måttet på indirekta 

handelskostnader vid köp av enstaka aktier, bortsett från mer direkta kostnader som 

courtage. 

 

4.4.3 Storleksmått  

Ett företags storlek kan mätas på olika sätt, däribland omsättning, antal anställda etc. 

Storleken på företaget kan vara speciellt svår att bedöma då bolaget inte är noterat på en 

marknadsplats. Noterade bolag har dock alltid ett marknadsvärde, vilket i regel bedöms 

som mått på företagets storlek. Samtliga studier vi har tagit del av om storlekens 

påverkan på avkastning använder börsvärde som storleksmått (se t.ex. Amihud och 

Mendelson, 1986; Banz, 1981; Keim, 1983; Marshall & Young, 2003; Reinganum, 

1981a; Amihud, 2002) och vi ser ingen anledning att använda oss av något annat. 

 

4.5 Data 

 

4.5.1 CAPM 

 

 Beta 

Beta har räknats ut genom att jämföra månadsavkastningen för varje aktie mot index 

(SIXRX) månadsavkastning. Beta beräknas årligen för varje bolag med avkastningsdata 

från 5 år bakåt i tiden. I de fall aktien varit noterad i mindre än 12 månader beräknas 

inte beta och bolaget faller bort från urvalet.  

 

 Rf 

Riskfri ränta har varit en 10-årig statsobligation. Datan är hämtad från riksbankens 

hemsida (riksbank.se) och är den effektiva årliga 10-åriga obligationsräntan. Räntan 

divideras med 12 för att kunna användas på månadsbasis. 

 

Rm 

Vi använder SIXRX månatliga utveckling som proxy för marknadens avkastning.  
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4.5.2 Beräkning av avkastning 

Avkastningen mäts på månadsbasis. Ju kortare tidsperiod, desto fler observationer 

erhålls och desto lättare blir det att dra statistiska slutsatser om resultaten. 

Avkastningsskillnader mellan olika portföljer växer dock med tiden, vilket innebär att 

skillnaderna är större vid mindre frekventa avmätningar. Dagliga avkastningar hade 

varit att föredra ur ett rent statistiskt perspektiv, men antalet uträkningar hade blivit 

alldeles för många samtidigt som avkastningsskillnaderna mellan portföljerna hade 

blivit minimala. Genom att använda oss av månadsvis avkastning följer vi samma 

metodiska tillvägagångssätt som flera tidigare studier som studerar likviditets- och 

småbolagseffekter (se: Amihud & Mendelson, 1986; Marshall & Young, 2003; Acharya 

& Pedersen, 2005; Banz, 1981). 

 

Datastream har historiska aktiekurser som är justerade för utdelningar, splittar, återköp 

etc. vilket innebär att vi slipper justera för detta och kan använda oss av den data som 

ges.  

 

Nedan är formeln för hur avkastningen har beräknats: 

 

𝑅𝑖 =  
𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖(𝑡−1)

𝑃𝑖(𝑡−1)
     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3) 

 

där, 

𝑅𝑖 = Månadsavkastning för aktie i 

𝑃𝑖𝑡 = Justerat pris för aktie i under första handelsdagen, månad t 

 

4.5.3 Effektiv Spread 

Vi har valt att använda den effektiva spreaden, d.v.s. skillnaden i köp- och säljkurs i 

förhållande till dess medelvärde
5
.  Formel beskrivs nedan: 

  

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡 =
𝑆ä𝑙𝑗𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡 − 𝐾ö𝑝𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡

(𝑆ä𝑙𝑗𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡 + 𝐾ö𝑝𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡)/2
     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4) 

 

  

                                                 
5
 Viktigt att notera är att spreaden är ett mått på illikviditet. En ökad spread innebär således lägre 

likviditet. 
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Den effektiva spreaden mäts dagligen på slutkursen. För att genomföra studien med års-

data definierar vi årlig Effektiv spread som det årliga genomsnittet av den dagliga 

spreaden; 

  

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 =  
1

𝑛
∑ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5) 

 

 

Där n är antal aktiva handelsdagar under året.  

 

För regressionsmetoden krävs även månatlig data på spreaden. Denna beräknas på 

samma sätt som ekvation (5) med enda undantaget att n numera är antal aktiva 

handelsdagar varje månad. 

 

4.5.4 Börsvärde 

Bolagens börsvärde uppdaterades den första handelsdagen varje år och antas vara 

densamma resten av året. Börsvärdet baseras på antal utstående aktier sista 

handelsdagen på året och slutkursen samma dag. Datastream har beräknat börsvärde på 

följande sätt: 

 

𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟𝑖  ×  𝑃𝑖      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 6) 

  

Där Antal aktier är antalet utstående aktier vid årets sista handelsdag och 𝑃𝑖 är priset på 

aktien (aktiekursen) vid årets sista handelsdag. För regressionsmetoden ville vi ha 

månatlig data för börsvärde. Datastream erbjuder enbart årlig data, vilket innebar att vi 

var tvungna att räkna ut börsvärdena själva enligt ekvation (6). Vi använde Datastreams 

data för utstående aktier respektive månad men upptäckte att det inte överensstämde 

med de faktiska börsvärdena, enligt exempelvis Avanza.se. Eftersom dessa uträknade 

börsvärden inte överensstämde med verkligheten var vi tvungna att använda oss av 

börsvärdet som uppdaterades årligen och hålla det konstant under årets alla månader. 

Även om börsvärdet för ett enskilt bolag kan variera mycket från månad till månad, tror 

vi inte att tvärsnittskillnaderna mellan bolagen påverkas i större utsträckning.  
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4.6 Tillvägagångssätt 

Som tidigare nämnt delas studien in i två delar, portföljmetoden och 

regressionsmetoden. Som framgår i avsnitt (4.1) (punkt 1) måste ett specifikt antagande 

gälla för att studien ska kunna motiveras. Detta är att marknaden måste ha genererat en 

signifikant överavkastning i förhållande till CAPM på Stockholmsbörsen under 

perioden 2002-2013. Annars måste vi acceptera modellen som tillräcklig för att beskriva 

avkastningssambandet. Marknadens överavkastning beräknas med hjälp av Jensen´s 

alpha (Jensen, 1968), via författarens modifierade modell: 

 

(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝜀𝑖     (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 7) 

 

Där alpha är jensens alpha. För att marknaden ska ha genererat en positiv abnormal 

avkastning ska Jensen´s alpha anta ett signifikant positivt värde. 

 

4.6.1 Portföljmetoden 

 

4.6.1.1 Portföljsammansättning 

Vi har att utformat två portföljer för varje år under hela perioden. Portföljerna har 

omallokerats årligen genom att ta hänsyn till förändring i storlek, likviditet, nya 

börsnoterade företag och avnoterade företag. Portföljerna antas således behålla 

innehaven under ett helt år. Roll (1982) och Blume och Stambaugh (1983) undersöker 

vilken effekt olika portföljstrategier får på skillnaden i riskjusterad avkastning mellan 

portföljer. De kommer fram till att den riskjusterade avkastningen vid daglig 

uppdatering av portföljer, likt Reinganums (1981a) metod för bedömning av 

storlekspremier, är ungefär dubbelt så hög som den hade varit om portföljerna hållits 

konstanta under hela året. För att undvika så kraftigt positiva skevheter i 

avkastningsbedömningen, väljer vi att följa Blume och Stambaughs (1983) och Rolls 

(1982) metod. Varför aktierna delas in i portföljer och inte jämförs var för sig beror dels 

på att det antas minska statistiska mätfel bland variablerna inblandade i undersökningen 

(Marshall & Young, 2003), men också på att CAPM används som mått för riskjustering. 

CAPM förutsätter en väldiversifierad portfölj och endast en sådan kan antas generera en 

så kallad abnormal avkastning. 

  

Portföljallokeringen har gått till på två olika sätt. Vid uträkning av storlekspremien 

delades portföljerna in efter storlek mätt som börsvärde, där P1 motsvarar de 30 % 
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största företagen i vårt urval och P2 de 30 % minsta. Liknande tillvägagångssätt har 

applicerats av Hamon och Jacquillat (1999) och Dantorp och Akkurt (2012). 

Portföljerna formerades årligen med hänsyn till börsvärde för respektive bolag, första 

handelsdagen i januari varje år. Börsvärdena antogs vara konstanta under hela året. 

Detta för att minska tidigare nämnda problem med övervärderingar av riskjusterad 

avkastning (Blume & Stambaugh, 1983).  

 

Vid beräkning av likviditetspremien såg portföljallokeringen annorlunda ut. Istället för 

att dela in portföljerna efter börsvärde delade vi nu in dem i efter likviditet, där P1 

motsvarar de 30 % mest likvidia aktierna och P2 de 30 % mest illikvida aktierna. 

Portföljerna formerades efter ett årligt snitt av den genomsnittliga dagliga likviditeten 

för respektive bolag år t - 1. 

  

Bolagen har endast tilldelats siffror för dess aktiva månader, vilket innebär att vi har 

tagit hänsyn till både nya börsnoteringar och avnoteringar under årets gång. Rent 

tekniskt innebär det dock att nynoteringar inte räknas med första året eftersom vår beta-

uträkning kräver att aktien varit noterad i minst 12 månader, varför de försvinner ur 

urvalet. I de fall en aktie avnoteras under ett år tilldelas den försvunna aktien samma 

avkastning som de övriga bolagen i portföljen för resten av året, vilket innebär att 

bolaget tas bort från beräkningarna. Detta tillvägagångssätt används bland annat av 

Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994). Vi delade in urvalet i två lika stora portföljer. 

Andelen bolag i respektive portfölj är konstant för samtliga år, men eftersom antalet 

bolag på börsen varierat skiljer sig antalet bolag i varje portfölj år för år. Som minst 

består portföljerna av 33 bolag, år 2002 och som mest 52 stycken år 2005. I snitt bestod 

varje portfölj av 46 aktier. Antalet portföljer i tidigare studier har varierat. De allra flesta 

delar in urvalet i deciler, d.v.s. tio portföljer (Acahrya & Pedersen, 2005; Hagströmer, 

Hansson & Nilsson, 2013; Bollen & Dempsey, 2010 etc.). Hamon och Jacquillat (1999) 

delar in urvalet i tre portföljer och Torchio och Surana (2014) varierar indelningen och 

testar både med två, fyra och tio portföljer. Vi testade att dela in urvalet i kvartiler, men 

kunde inte finna ett tydligt linjärt samband mellan avkastningarna i portföljerna. Därför 

anser vi att två portföljer är mer lämpligt för vår studie, så att vi kan jämföra två 

medelvärden med hjälp av t-test. Antalet aktier i respektive portfölj blir också större, 

vilket leder till bättre riskspridning och högre statistisk säkerhet. Vidare minskar vi 

risken för mätfel avseende tillväxtbolag. Småbolag är ofta tillväxtföretag som växer 
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kraftigt som så småningom blir storbolag. Ju större företagen blir desto svårare blir det 

att upprätthålla en hög tillväxt, vilket innebär att storbolag kan ses som mogna företag 

med låg tillväxt medan småbolagen är tillväxtföretag. I och med att vi delar in 

portföljerna som de 30 % största respektive minsta bolagen minskar vi eventuella 

mätfel, eftersom det under vårt val av tidsperiod blir mycket svårt för bolag i 

småbolagsportföljen att kunna bli stora nog att ta sig upp till storbolagsportföljen. De 

flesta av småbolagen som har hög tillväxt borde hamna mellan portföljerna och således 

inte räknas med i undersökningen. 

 

Aktierna i samtliga portföljer har tilldelats samma kapitalvikt. Om vi hade viktat 

aktierna efter kapital hade avkastningen i för hög utsträckning styrts av de stora 

bolagen, vilket hade varit speciellt problematiskt vid portföljindelning efter börsvärde. 

Tidigare forskning har i regel givit samtliga aktier lika vikt i portföljindelningen (se 

t.ex. Amihud & Mendelson, 1986 och Acharya & Pedersen, 2005). Hagströmer, 

Hansson och Nilsson (2013) räknar ut en likviditetspremie genom både kapitalviktade 

och icke-kapitalviktade portföljer och finner att det inte föreligger någon större skillnad 

mellan tillvägagångssätten. Således känner vi oss bekväma med vald metod. 

  

 

 

  

4.6.1.2 Praktiskt tillvägagångssätt för uträkning av premier 

Den abnormala avkastningen beräknas varje månad genom att jämföra den faktiska 

avkastningen för båda portföljerna med den förväntade avkastningen genererade av 

prissättningsmodellen CAPM. 
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𝑅𝑝 − 𝐶𝐴𝑃𝑀 

 

Avkastningen för respektive portfölj antas nu vara riskjusterad med hänsyn till CAPM. 

Både storlekspremien och likviditetspremien har beräknats med samma metodik med 

undantaget att portföljerna är indelade efter skilda karaktärsdrag (se avsnitt 4.6.1.1). 

Premien bestäms sedan av skillnaden mellan den riskjusterade avkastningen mellan de 

båda portföljerna i enlighet med ekvation (8). 

  

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 =
1

𝑇
∑[𝑅𝑝𝑡

2 − 𝐸(𝑅𝑝𝑡
2 )] −

1

𝑇
∑[𝑅𝑝𝑡

1 − 𝐸(𝑅𝑝𝑡
1 )]      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 8)  

  

  

Där 𝑅𝑝𝑡
2  och 𝑅𝑝𝑡

1  är avkastningen för portfölj 2, respektive portfölj 1 vid månad t, 

𝐸(𝑅𝑝𝑡
2 ) och 𝐸(𝑅𝑝𝑡

1 ) är den förväntade avkastningen genererad av CAPM vid månad t 

för portfölj 2, respektive portfölj 1 vid månad t. (T=143) är antal månader under hela 

tidsperioden.  

 

Medelvärdena jämförs med hjälp av ett enkelsidigt t-test för att testa om det finns en 

skillnad mellan dem. 

 

4.6.2 Regressionsmetoden 

Portföljmetoden jämför endast avkastningen mellan portföljer indelade efter 

karaktärsdragen börsvärde och likviditet. Hypotesen undersöks således inte genom 

metoden, även om den bör bidra med intressanta mönster. I regressionsmetoden ämnar 

vi på riktigt undersöka hypotesen att småbolagseffekten förklaras av likviditet.  

 

4.6.2.1 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Regressionsmetoden utgår från multipla tvärsnittsregressioner som beräknas genom 

OLS-metoden för varje månad t under perioden 2002-2013. Tidigare studier har 

tillämpat olika metoder för regressionsestimat, där den vanligaste utöver OLS är GLS 

(se t.ex. Amihud & Mendelson, 1986 och Datar, Naik och Radcliffe, 1998). Amihud 

och Mendelson (1986) testar både OLS och GLS på sitt urval och finner resultat med 

båda metoder. Då Analysis-tool i Excel, i vilket vi utför majoriteten av våra tester, har 

OLS som inbyggd metod för sina regressioner anser vi detta vara det smidigaste 

tillvägagångssättet.  Aggregeringen av koefficienterna för varje variabel genomförs i 
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enlighet med Fama och MacBeth´s (1973) metod för regressionsanalys på longitud data 

(paneldata). Metoden har fått kraftigt genomslag i akademin, i synnerhet vid 

undersökningar av marknadens prissättning. Flertalet studier, däribland Eleswarapu 

(1997), Amihud (2002) och Acharya och Pedersen (2005) har använt metoden för att 

beräkna likviditetspremie på diverse olika marknader och Banz (1981) använde den för 

att beräkna småbolagseffekten. Det första steget är att genomföra en regression för 

önskade riskfaktorer mot den faktiska avkastningen för varje tidsperiod t, i detta fall 

varje månad: 

 

𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾2𝑡(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖) + 𝛾3𝑡(𝐿𝐼𝑄𝑖) + 𝜀𝑖     (𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 1)   

 

där (Size) är börsvärde för varje månad, (LIQ) är den dagliga genomsnittliga effektiva 

bid-ask-spreaden och (Beta) är respektive bolags riskmått. Beta hålls konstant för varje 

månad under året och uppdateras sedan årligen allt efter som tiden går. Samma beta som 

användes till portföljmetoden används även för regressionsmetoden, d.v.s. beta 

beräknade på 60 månaders historisk data. Detta är en nödvändighet för att kunna 

genomföra Fama-MacBeth (1973) regressionen, vilken bygger in beta som en 

oberoende variabel. Andra metoder som t.ex. SUR-modellen av Zellner (1962) och 

CSCTA-modellen6 beräknar beta löpande i regressionerna, vilket minskar de mätfel i 

feltermen som kan uppstå med Fama och MacBeths (1973) metod, vilka är speciellt 

påtagliga vid icke-synkroniserad handel (Marshall & Young, 2003). Vi minskar dock 

risken för mätfel till följd av icke-synkroniserad handel avsevärt genom att exkludera 

bolag under 500 MSEK från urvalet.  

 

Genom metoden får vi ut värden på riktningskoefficienterna för variabel 𝛾0, 𝛾1, … , 𝛾𝑗  7 

för varje månad t, vilka om signifikant skilda från 0, representerar premier hänförliga 

till faktorerna. Varje koefficient för varje t kan sedan aggregeras för att få fram 

aggregerade koefficienter för varje variabel j. Detta enligt:  

 

𝛾�̂� =
1

𝑇
∑ 𝛾𝑗𝑡      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 9) 

 

                                                 
6
 CSTCA står för ”cross-sectionally correlated and timewise autoregressive model” och är en utvecklad 

variant av en standard-regressionsmodell som väger samman tvärsnittsanalys med tidsserieanalys 

(Marshall & Young, 2003) 
7
 Där j är antal oberoende variabler 
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Där T är antal månader under hela tidsperioden. Vi antar att feltermerna 𝜀𝑖 inom 

samtliga OLS-regressioner i regression (1) är i.i.d. (independent and identically 

distributed), alltså att varje variabel har samma sannolikhetsfördelning och är helt 

oberoende av resten. Detta innebär att vi kan beräkna medelvärde och 

standardavvikelser enligt ekvationen ovan, samtidigt som vi kan testa värden genom ett 

vanligt one-sample t-test (Fama & MacBeth, 1973) för att se om koefficienterna är 

signifikant skilda från noll över tiden.  

 

Inom ekonometrisk forskning finns det i regel inga skäl att tro att det föreligger 

homoskedasticitet bland standardfelen (Stock & Watson, 2012). Därför antar vi att det 

föreligger heteroskedasticitet utan att genomföra faktiska tester på fenomenet. Det var 

vår ambition att utföra regressioner och t-test med heteroskedastisitetsrobusta 

standardfel enligt White (1980) i STATA, men då detta program inte fanns tillgängligt 

för oss och då andra statistikprogram som SPSS och Analysis Tool-Pack i Excel inte har 

en funktion för att ta hänsyn till heteroskedasticitet, är resultaten i denna studie baserade 

på OLS-estimat med heteroskedastiska standardfel. Amihud (2002) finner dock inga 

skillnader mellan resultaten från ett viktat OLS-estimat som ska kontrollera för 

heteroskedastisitet och ett vanligt. Det är vår förhoppning att detsamma gäller får vårt 

specifika urval.  

 

De månatliga regressionerna ämnar svara på två frågor: i) Om det finns en 

småbolagseffekt, ii) om småbolagseffekten kan förklaras av likviditet. För att det 

sistnämnda ska stämma krävs det att en positivt signifikant koefficient till LIQ kan 

påvisas samtidigt som koefficienten till Size minskar och signifikansen försvinner. 

Regression (1) måste således jämföras med följande regression som endast ämnar 

undersöka småbolagseffekten: 

 

𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾2𝑡(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖) + 𝜀𝑖     (𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 2) 

 

 

Ytterligare regressioner har utförts, vilket medfört fyra olika regressionsmodeller med 

fyra olika kombinationer av oberoende variabler
8
. Detta för att kunna se på vilken effekt 

                                                 
8
 Modell (1): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝜀𝑖  

Modell (2): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾2𝑡(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖) + 𝜀𝑖  

Modell (3): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾3𝑡(𝐿𝐼𝑄𝑖) + 𝜀𝑖  
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en variabel har på modellen och på de andra variablerna. En regression per månad under 

12 år (minus december 2013) enligt fyra olika modeller medför en summa på totalt 572 

genomförda regressioner. 

 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

 

4.7.1 Bortfallsanalys 

Under åren 2002-2013 var det 468 aktier som någon gång varit noterade minst en 

månad som ingått i Datastreams lista OMXSPI. Många av dessa bolag var noterade på 

utländska marknader men fanns ändå med i listan, noterade som (OME). Det fanns 69 

aktier som var noterade på andra aktiemarknader och handlats på Stockholmsbörsen, 

antingen som (OME) eller som svenska depåbevis (SDB) eller motsvarande. 

Prishistoriken i dessa bolag angavs i annan valuta i Datastream och vi var tvungna att ta 

bort dessa ur undersökningen. I de fall aktien var dubbelnoterad (d.v.s. ett bolag med 

olika röststarka aktier) togs den minst likvida aktien bort (oftast A-aktien), totalt sett 28 

aktier. Av kvarvarande aktier saknade 27 stycken någon handelshistorik eller variabel 

och exkluderades således ur undersökningen och kvar fanns 344 aktier med pris- och 

handelshistorik för minst en månad för perioden 2002-2013. Som angavs i punkt (5.3) 

“Urval och val av tidsperiod” användes endast bolag med ett börsvärde överstigande 

500 MSEK. Av de totalt 344 stycken som under någon månad hade handelshistorik har 

271 av dessa någon gång haft ett börsvärde överstigande 500 MSEK. Under 

datainsamlingen missades en månad (januari 2014), vilken hade behövts för att beräkna 

avkastningen för december 2013. Därmed är antalet månader under 12-årsperioden 143 

stycken och undersökningen löper egentligen från januari 2002 till november 2013.  

 

4.7.2 Reliabilitet 

Datainsamlingen av samtliga värden för alla våra variabler i studien, bortsett från index-

utveckling och obligationsräntor, har skett via Thomson Reuters databas Datastream. 

De övriga via Sveriges Riksbanks databas på (riksbank.se). Datastream har en variabel 

för aktiepriser justerad för, vad programmet kallar, Capital Actions.  Vi har, genom 

jämförelser med icke-justerade kursrörelser kunnat fastställa att detta omfattar 

utdelningar och aktiesplittar, men det framgår inte om måttet är justerat för fler kapital-

aktioner. För att kopiera studien helt och hållet bör man alltså använda Datastreams 

                                                                                                                                               
Modell (4): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾2𝑡(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖) + 𝛾3𝑡(𝐿𝐼𝑄𝑖) + 𝜀𝑖 
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justerade aktiepriser. Utöver detta mått ska dock datan kunna hämtas från vilken databas 

som helst. 

 

Eftersom en viss del av studien präglas av induktion dras reliabiliteten ner aningen. 

Resultaten genererade av studien på uppåtgående och nedåtgående trender motiveras 

egentligen inte med någon direkt teori, vilket till viss grad gör dem öppna för tolkning. 

Utöver detta har vi varit noga med att hela tiden förklara våra tillvägagångssätt, formler 

för uträkningar, våra bortfall och anledningen till dessa. Metoderna som appliceras är i 

enlighet med tidigare studier inom ämnet och eventuella mindre skillnader bör kunna 

identifieras efter beskrivningarna av metoderna. Studien bör därmed med enkelhet 

kunna kopieras med samma resultat, vilket medför en hög reliabilitet.  

 

4.7.3 Validitet 

Eftersom vi använder proxys för olika fenomen, framför allt bolagsstorlek och 

likviditet, blir frågan om validitet extra påtaglig. Detta gäller i synnerhet för vårt 

likviditetsmått.  Likviditet är som Kyle (1985) sa, ett ”flyktigt koncept” och det är inte 

helt klart varken vad, eller hur det bäst mäts. Vi anser dock att vårt val av likviditetsmått 

är det mått som bäst avspeglar likviditeten i aktien. Detta enligt framförda 

mikrostrukturella teorier om hur de olika dimensionerna av likviditet avspeglas i 

spreaden (Demsetz, 1968; Upper, 2001).  

 

Den svenska marknaden är ganska speciell i förhållande till många andra marknader. 

Den har en stark ägarkoncentration med klassaktiesystem, pyramidägande och cross-

holdings (Högfeldt, 2005), vilket är unikt jämfört med världens marknader. Vi anser 

dock inte att dessa aspekter har en stark nog påverkan på våra resultat för att resultaten 

inte ska kunna generaliseras till bolag på andra marknader, med något sånär liknande 

förutsättningar. Den svenska marknaden är också speciell i det att index domineras av 

ett fåtal giganter. Detta kan göra beta-uträkningar och beräkning av förväntad 

avkastning (via CAPM) problematisk och kan minska den externa, såväl som den 

interna validiteten i studien. Det saknas dock långa nog tidsserier för icke kapitalviktade 

avkastningsindex på Stockholmsbörsen för att vi ska kunna använda dem i vår 

undersökning och vi anser därmed att vi har gjort det bästa av en mindre bra situation.     
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5. Empiriska resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från portfölj- och regressionsmetoden för hela 

tidsperioden, samt under uppåtgående och nedåtgående marknadstrender. Varje metod 

avslutas med en kortfattad slutsats. 

 
 
5.1 Portföljmetoden 
 
5.1.1 Portföljernas utveckling 

I graferna nedan kan vi se totalavkastningen för de två portföljerna under hela 

undersökningsperioden, 2002-2013. I figur (1) är portföljerna indelade efter storlek 

medan portföljindelningen efter likviditet kan ses i figur (2). Avkastningen är den 

faktiska avkastningen för respektive portfölj och är således inte justerad för 

marknadsrisk.  

 

Figur 1 

 

 

Figur (1) visar tydligt hur totalavkastningen för de båda portföljerna överstigit index 

utveckling. Portföljen med de största bolagen har genererat en totalavkastning på 322 

%, eller 10 % per år. Portföljen med de minsta bolagen har genererat en avkastning på 

424 %, eller ca 13 % per år. Detta kan jämföras med index utveckling som under 

perioden avkastade 157 %, eller ca 4 % årligen. I första anblick kan det ses som orimligt 

att de båda portföljerna avkastat bättre än index. Samtidigt vet vi att SIXRX är ett 

kapitalviktat index där några få bolag står för en betydande del av index. Våra 
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portföljers utveckling är däremot icke-kapitalviktade vilket innebär att den stora 

avvikelsen mellan portföljernas utveckling inte är helt orimlig. En investering i de 30 % 

minsta bolagen har alltså gett en högre avkastning är de 30 % största bolagen, om man 

inte tar hänsyn till risken.  

 

 

Figur 2 

 

 

I figur (2) kan vi se totalavkastningen för portföljen med de 30 % mest likvida aktierna, 

portföljen med de 30 % minst likvida och index utveckling.  Portföljen med de mest 

likvida bolagen har genererat en totalavkastning på 194 %, eller ca 6 % per år. 

Portföljen med de minst likvida bolagen har genererat en avkastning på 724 %, eller ca 

18 % per år. Detta kan jämföras med index utveckling som under perioden avkastade 

157 %, eller ca 4 % årligen. Vi kan tydligt se hur den mest likvida portföljen inte skiljer 

sig särskilt mycket från index utveckling medan den minst likvida portföljen avkastat 

betydligt bättre under hela tidsperioden.  

 

Redan här kan vi se på vissa indikationer. För det första verkar det som om 

likviditetseffekter är starkare än storlekseffekter, och att effekterna skiljer sig åt. En 

låglikvid portfölj är inte synonymt med en småbolagsportfölj. Vi ser också att den 

likvida portföljen verkar följa index bättre än den stora portföljen. Detta är intressant då 

SIXRX i stort sett styrs av ett fåtal giganter på börsen, sett till börsvärde. Utifrån 

graferna ovan kan vi genom en kort analys se att mindre och illikvida portföljer har 

avkastat mer än större och likvida portföljer. Avkastningarna är dock inte riskjusterade, 
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vilket innebär att vi inte kan uttala oss om den riskjusterade avkastningen genom att 

enbart titta på dessa grafer.  

 

5.1.2 Deskriptiv data 

I tabell (2) beskrivs deskriptiv statistik för varje variabel inom båda portföljerna 

indelade efter både börsvärde och likviditet. Vi ser att beta i genomsnitt är högre för 

småbolagsportföljen, vilket innebär att den systematiska risken, eller marknadsrisken, är 

högre i dessa bolag. Detta är i enlighet med vad vi förväntat oss och vad tidigare studier 

kommit fram till (Amihud & Mendelson, 1986; Banz, 1981 m.fl.), men motsatt till vad 

Marshall och Young (2003) kommer fram till i deras studie på den Australiensiska 

marknaden, vilken likt Stockholmsbörsen är fullt orderdriven. Dock är skillnaden 

mellan beta i den illikvida portföljen och den likvida portföljen väldigt liten. Vi ser dock 

att beta verkar vara något undervärderad jämfört med marknadens teoretiska genomsnitt 

(beta=1). Detta skulle kunna bero på problem med icke-synkroniserad handel, vilket kan 

undervärdera betavärden för mindre bolag således vara en förklaring till varför 

småbolag genererar en högre riskjusterad avkastning (Roll, 1981). Den likvida 

portföljen har aningen lägre Beta än den illikvida portföljen. Detta är intressant av olika 

skäl. För det första ger detta en indikation om att det finns betydligt mindre än en 

perfekt korrelation mellan likviditet och börsvärde, vilket talar mot problem med 

multikollinearitet. Det visar även på att skillnaderna som går att utläsa ur figur (2) 

mellan den illikvida och likvida portföljen kommer kvarstå efter riskjustering, vilket är 

en tidig indikation på en likviditetspremie.  

 

Vi ser även vissa skillnader i distributionen i de förklarande variablerna mellan 

portföljerna, inom båda kategoriseringar. Det ska dock tilläggas att antalet observationer 

för samtliga variabler förutom avkastning är väldigt litet (12 för varje), vilket beror på 

att variablerna hålls konstanta under hela året. I jämförelsen mellan skevhet och kurtosis 

i månadsavkastning för respektive portfölj är skillnaderna mindre och siffrorna ger 

indikationer på mer eller mindre normalfördelade avkastningar, speciellt vid 

storleksindelning av portföljerna. Eftersom det är skillnader i just avkastning vi ämnar 

undersöka medför detta alltså inga större problem vid senare statistiska tester. Det ska 

dock tilläggas att skevheten i fördelningen av börsvärde och likviditet kan medföra att 

standardiseringen av aktier i termer av dessa variabler kan ifrågasättas.  
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Det finns en mycket stor skillnad i börsvärde mellan de båda portföljerna, både när de 

delas in efter storlek men även efter likviditet. Genomsnittligt börsvärde för portföljerna 

1 är 59 mdkr respektive 53 mdkr. Motsvarande siffror för portfölj 2 är 0,9 mdkr 

respektive 1,6 mdkr. Även likviditeten skiljer sig kraftigt, även när portföljerna delas in 

efter storlek. När portföljerna delas in efter likviditet kan vi se att bid-ask spreaden är ca 

4 ggr så hög i den minst likvida portföljen. Det är bra att det är stora skillnader i både 

storlek och likviditet mellan portföljerna eftersom vi vill jämföra två ytterligheter. 

Genom observationen att bolagen i den illikvida portföljen är väsentligt mycket mindre 

än bolagen i den likvida portföljen, får vi även indikationer om en kraftig korrelation 

mellan börsvärde och likviditet. Mindre bolag verkar även vara illikvida och vice versa. 

Detta är i enlighet med våra förväntningar och teorin om att mindre bolag handlas mer 

sällan och således är mindre likvida.   

 

Vi ser även att skillnaden 

 

 Tabell 2 Deskriptiv statistik  

 

  Portfölj 1           Portfölj 2   

    Stora bolag           Små bolag   

 
Månads- Beta Börsvärde- Bid ask % 

 
Månads- Beta Börsvärde- Bid ask % 

 
avkastning % 

 
MSEK 

  
avkastning % 

 
MSEK 

 
Mean 1,2 0,86 59201 0,41 

 
1,4 1,01 826 1,69 

Median 1,33 0,88 59809 0,43 
 

1,71 1,02 849 1,55 

St. Dev 5,75 0,12 11966 0,19 
 

6,72 0,17 113 0,49 

Kurtosis 0,93 -1,57 -1,27 -0,11 
 

0,51 -0,16 4,6 0,59 

Skewness -0,09 -0,27 0,07 0,31 
 

-0,17 0,15 -1,92 1,21 

Minimum -13,86 0,67 42095 0,14 
 

-20,16 0,72 521 1,22 

Maximum 21,06 0,99 78325 0,75 
 

21,83 1,33 932 2,67 

Count 143 12 12 12 
 

143 12 12 12 

Noter: Tabellen beskriver deskriptiv data för de storleksindelade portföljerna över hela tidsperioden. 

Beta, Börsvärde och Bid-ask hålls konstanta för varje månad inom ett år (count, 12), medan 

månadsavkastningsdatan bygger på månatliga observationer (count, 143). 
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Tabell 3 
 

 
 

Deskriptiv statistik  

 

  Portfölj 1           Portfölj 2   

  
 

Likvida 
bolag 

          
Illikvida 
bolag 

  

 
Månads- Beta Börsvärde- Bid ask % 

 
Månads- Beta Börsvärde- Bid ask % 

 
avkastning % 

 
MSEK 

  
avkastning % 

 
MSEK 

 
Mean 0,96 0,89 52901 0,49 

 
1,70 0,86 1608 1,99 

Median 1,37 0,91 52721 0,34 
 

2,04 0,85 1569 1,76 

St. Dev 6,05 0,10 10312 0,52 
 

6,10 0,09 325 0,55 

Kurtosis 2,17 -0,68 -1,30 9,51 
 

-0,11 0,15 0,62 0,42 

Skewness 0,00 -0,72 -0,03 2,96 
 

-0,09 0,13 0,87 1,25 

Minimum -16,63 0,70 38054 0,14 
 

-15,16 0,69 1115 1,45 

Maximum 25,71 1,01 69404 2,06 
 

19,58 1,02 2237 3,11 

Count 143 12 12 12 
 

143 12 12 12 
Noter: Tabellen beskriver deskriptiv data för de likviditetsindelade portföljerna över hela tidsperioden. 

Beta, Börsvärde och Bid-ask hålls konstanta för varje månad inom ett år (count, 12), medan 

månadsavkastningsdatan bygger på månatliga observationer (count, 143). 
 

Den deskriptiva statistiken ger en tidig bild över hur sambanden kan se ut. Det ska dock 

tilläggas att avkastningen i tabellerna, såväl som i figur (1) och (2) är faktiska 

avkastningar, icke justerade för risk. Nästa del av undersökningen kommer testa om det 

finns en signifikant skillnad mellan riskjusterad (abnormal) avkastning mellan stora och 

små- respektive likvida och illikvida bolag. 

 

5.1.3 Småbolagspremie 

För beräkning av storlekspremie har den abnormala avkastningen mellan två portföljer 

av stora och små bolag jämförts. Signifikansen av den potentiella skillnaden har mätts 

med t-test. Resultaten presenteras i tabell (4) nedan. 

 

Tabell 4                 

Storlekspremie 2002-2013 

  Portfölj 2 Portfölj 1 Premie T-Test 

  Småbolag  Storbolag   (P2-P1) 

                  

  0,00461 0,00389 0,07% 0,19328 

  [67] [76]         

                  
Noter: I tabellen ser vi den genomsnittliga månatliga abnormala avkastningen för de storleksindelade 

portföljerna. Premien är beräknad enligt ekvation (5) i den empiriska metoden. Siffrorna inom klamrar är 

antalet månader respektive portfölj avkastat bättre i förhållande till den andra 
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Som vi kan se i tabell (4) har portfölj 2, bestående av småbolag avkastat i genomsnitt 

0,07 % bättre per månad efter att ha riskjusterats genom CAPM. Resultaten visar på en 

väldigt liten småbolagspremie på Stockholmsbörsen under perioden 2002-2013, men t-

testet visar inte på någon statistisk signifikant skillnad. Resultaten talar emot tidigare 

funna resultat av t.ex. Banz (1981), Reinganum (1981a) och Roll (1981). Vi ser även att 

portfölj 1 faktiskt avkastat bättre fler månader än portfölj 2. Trots detta är den 

genomsnittliga månadsavkastningen högre för portfölj 2. Vi kan inte med säkerhet säga 

att det finns någon skillnad i abnormal avkastning mellan stora och små bolag.   

 

Bristen på en småbolagspremie kan tyckas vara nog för att ytterligare tester ska vara 

obetydliga med hänsyn till besvarandet av vår hypotes. Portföljmetoden används dock, 

som nämnt, endast som ett verktyg för att ge indikationer på eventuella samband mellan 

börsvärde, likviditet och abnormal avkastning. Studiens hypotes testas vid ett senare 

skede, i regressionsmetoden. Vi anser således att det är lämpligt att fortsätta studien och 

undersöka avkastningen i de likviditetsindelade portföljerna. 

 

5.1.4 Likviditetspremie 

Resultaten ovan visar att vi inte lyckats urskilja en statistiskt signifikant storlekspremie 

på börsen mellan 2002-2013. I tabell (5) visas resultaten av uträkningarna enligt 

ekvation (5) för de likviditetsindelade portföljerna. 

 

Tabell 5                 

Likviditetspremie 2002-2013 

  Portfölj 2 Portfölj 1 Premie T-Test 

  Illikvida bolag Likvida bolag   (P2-P1) 

                  

  0,00914 0,00132 0,78% 2,4012* 

  [81] [62]         

                  
Noter: I tabellen ser vi den genomsnittliga månatliga abnormala avkastningen för de likviditetsindelade 

portföljerna. Premien är beräknad enligt ekvation (5) i den empiriska metoden. Siffrorna inom klamrar är 

antalet månader respektive portfölj avkastat bättre i förhållande till den andra. * < 1 % sig 

 

Tabell (5) visar att illikvida aktier har avkastat 0,78 % per månad bättre än likvida 

aktier, även efter att ha riskjusterats med CAPM. T-testet indikerar att 

avkastningsskillnaden är signifikant till enprocentsnivån. Resultaten är intressanta ur 

många hänseenden. För de första visar de att investerare som tar positioner i relativt sett 

illikvida aktier på sikt kan förvänta sig en högre avkastning även efter att ha justerat för 
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risk. Kopplat till resultaten i avsnitt 5.1.3 “storlekspremie”, blir resultaten än mer 

intressanta, då dessa är bevis på att likviditetseffekter har varit starkare än 

storlekseffekter på börsen under tidsperioden.  

 

5.1.5 Korrelationsanalys mellan premierna 

I figur (3) illustreras storlekspremien och likviditetspremien grafiskt, månadsvis, där y-

axeln är mätt i procent och x-axel är tidsperioden.  

 

Figur 3 

 

 

Korrelationen mellan premierna uppgick till 0,88. I korrelationsmatrisen i figur (3) kan 

man se hur premierna rört sig under hela tidsperioden och den visar att de rört sig 

väldigt likt. Vi kan dessutom konstatera att premierna varit både positiva och negativa 

över hela tidsperioden. En intressant iakttagelse är att premierna tenderar att följa 

varandra extra mycket under vissa tidpunkter, exempelvis under finanskrisen när det är 

stora rörelser. Premiernas rörelse är som kraftigast under perioden oktober 2008 - april 

2009, den tidpunkt då Stockholmsbörsen sjönk som lägst efter finanskrisen för att sedan 

vända upp igen. Även om premierna rör sig väldigt likt är det svårt att se några tydliga 

mönster där de avviker kraftigt. Det ser däremot ut som att likviditetspremien är lite 

starkare än storlekspremien över tiden.  

 

Den starka korrelationen mellan de uträknade premierna är en kraftig indikation på att 

småbolagseffekten kan förklaras av likviditet, i synnerhet med tanke på att en 

likviditetspremie existerat på börsen.  
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5.1.6 Uppåt- och nedåtgående trend 

Nästa steg är att undersöka hur de båda effekterna förhåller sig till trender i marknaden. 

I enlighet med teori om flight to liquidity och relevanta studier inom ämnet (Amihud, 

2002; Acharya & Pedersen, 2005) förväntar vi oss att illikvida portföljer ska prestera 

sämre än likvida portföljer i tider av marknadsoro.  

 

Under nedåtgående fasen (finanskrisen) har den illikvida portföljen avkastat -48 % 

medan den likvida portföljen avkastat något sämre -57 %. Båda portföljerna har alltså 

sjunkit kraftigt, precis som index (-52 %). Resultaten är dock förvånande eftersom man 

kan förvänta sig att likvida portföljer klarar sig bättre i oroliga tider, som flight to 

liquidity antyder. I tabell (6) jämför vi den abnormala avkastningen i de 

likviditetsindelade portföljerna i den nedåtgående trenden. Den illikvida portföljen har 

haft en positiv abnormal avkastning medan den varit negativ för den likvida portföljen. 

Den månatliga premien uppgick till 0,89 %. Vi ser däremot ingen statistisk signifikans. 

Resultatet ger ändå vissa indikationer på att tidigare studier som behandlar flight to 

liquidity, kanske inte stämmer (Amihud, 2002; Acharya & Pedersen, 2005).  
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Tabell 6 

Likviditetspremie nedåtgående trend 

  Portfölj 2 Portfölj 1 Premie T-Test 

  Illikvida bolag Likvida bolag   (P2-P1) 

                  

  0,00141 -0,00753 0,89% 0,63128 

  [10] [10] 
 

      

                  
Noter: I tabellen ser vi den genomsnittliga månatliga abnormala avkastningen för de likviditetsindelade 

portföljerna under perioden juni 2007-jan 2009. Premien är beräknad enligt ekvation (5) i den empiriska 

metoden. Siffrorna inom klamrar är antalet månader respektive portfölj avkastat bättre i förhållande till 

den andra.  

 

Vi valde även att studera likviditetspremien i en uppåtgående trend och kan i tabell (7) 

se att den illikvida portföljen avkastat betydligt bättre än den likvida med en månatlig 

premie på 1,31 %. Detta kan jämföras med premien för hela tidsperioden, 2002-2013 

som uppgick till 0,78 %. t-testen visar en signifikans på enprocentsnivån vilket innebär 

att vi kan konstatera att det finns en likviditetspremie.  

  
              

Tabell 7 

Likviditetspremie uppåtgående trend 

  Portfölj 2 Portfölj 1 Premie T-Test 

  Illikvida bolag Likvida bolag     (P2-P1) 

                  

  0,01703 0,00389 1,31% 2,74676* 

  [32] [18] 
 

      

                  
Noter: I tabellen ser vi den genomsnittliga månatliga abnormala avkastningen för de likviditetsindelade 

portföljerna under perioden april 2003-maj 2007. Premien är beräknad enligt ekvation (5) i den 

empiriska metoden. Siffrorna inom klamrar är antalet månader respektive portfölj avkastat bättre i 

förhållande till den andra. * < 1% sig 

 

Vi utförde även båda tester på storleksindelade portföljer under uppåt- och nedåtgående 

marknadstrender. Det fanns ingenting, varken i den uppåtgående eller nedåtgående 

trenden, som gav indikationer om en småbolagseffekt.  

 

5.1.7 Sammanfattning portföljmetod 

Den riskjusterade avkastningen för småbolag är lite högre än storbolagen trots att 

storbolagsportföljen uppvisar fler månader av bättre avkastning. Vi kan dock inte uttala 

oss om det finns en storlekspremie eftersom vi inte ser någon statistisk signifikans. Vi 

kan se att beta är betydligt högre för småbolagsportföljen i jämförelse med 

storbolagsportföljen. Småbolagsportföljen har alltså en högre marknadsrisk, vilket är 

vad vi hade förväntat oss. Den har även haft en högre totalavkastning. Vi kan däremot 
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inte hitta några statistiska bevis på att den riskjusterade avkastningen i 

småbolagsportföljen är högre än den i storbolagsportföljen.  

 

Investerare kan dock förvänta sig en högre riskjusterad avkastning i illikvida bolag med 

liknande risk som den likvida portföljen. Den illikvida portföljen har avkastat 0,78 % 

bättre per månad än den likvida portföljen och är statistisk signifikant till 

enprocentsnivån. Vi kan alltså uttala oss om att det funnits en likviditetspremie på 

Stockholmsbörsen under 2002-2013. 

 

Genom att titta på olika storleks- och likviditetseffekter under olika 

marknadsförhållanden hoppades vi kunna få en bättre förståelse för 

avkastningssambandet. Även om vi inte hittade någon statistisk signifikans under den 

nedåtgående trenden fick vi ändå indikationer på resultat som går emot tidigare studier 

inom flight to liquidity som genomförts av Amihud (2002) och Acharya och Pedersen 

(2005). Vi hade förväntat oss att den likvida portföljen skulle klara sig lite bättre än den 

illikvida portföljen under nedgångsfasen. Istället visade sig att den illikvida portföljen 

avkastade lite bättre, även om de båda portföljerna föll kraftigt och ungefär lika mycket. 

Vi kan även konstatera att det finns en likviditetspremie i uppåtgående marknad och att 

den är starkare då än under hela vår tidsperiod, 1,31 % att jämföra med 0,78 %.  

 
 
5.3 Regressionsmetoden 
5.3.1 Jensens Alpha 

Innan vi påbörjar undersökningen måste punkt (1) i undersökningsdesignen kontrolleras 

för. Det problem vi ämnar undersöka grundar sig egentligen i teoretiska brister i en, 

både praktiskt och akademiskt vedertagen modell i form av CAPM av Sharpe (1964) 

och Lintner (1965). Utgångspunkten i denna studie är att riskpremiet skattat av CAPM 

inte är fullständigt i förklarandet av skillnader i avkastning och detta vill vi kontrollera 

för i en form av problemvaliderande punkt.  

 

CAPM testas genom Jensens (1968) metod under åren 2002-2013 på en portfölj 

bestående av samtliga bolag i vårt urval enligt formeln i ekvation (7) i den empiriska 

metoden. 
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Jensens Alpha 

Tabell 1  Beroende variabel (R-Rf) 

 
Koefficient T-värde P-värde 

 
R2 SE F 

Alpha 0,0065** 2,41 0,017 
 

72% 0,032 363* 

Beta 0,90415* 19,04 0 
    

Noter: I tabellen ser vi värdena genererade ur en enkel linjär regression för marknadsportföljens 

månatliga utveckling (𝑅𝑝) under åren 2002-2013 där (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) är den oberoende variabeln. * < 1% ** 

< 5% sig 

 

 

Som vi ser i resultaten i tabell (1)  har urvalet genererat en positiv månatlig abnormal 

avkastning under hela tidsperioden (alpha = 0,0065) som är signifikant positiv till 

femprocentsnivån. Vi kan också se att riskpremiet är relativt svag i sin förklaring av 

variansen i urvalets överavkastning (R-Rf), vilket är i enlighet med tidigare studier, t.ex. 

Acharya och Pedersen (2005) och Fama och French (1992). CAPM kan således 

bedömas som otillräcklig för att förklara skillnader i avkastning under perioden 2002-

2013 på Stockholmsbörsen. Resultaten gör att vi kan acceptera punkt (1) i 

undersökningsdesignen. Således kan vi gå vidare i undersökningen för att se om storlek 

och likviditet är bidragande till den abnormala avkastningen. 

 

5.3.2 Deskriptiv data 

I tabell (8) följer deskriptiv data för alla variabler i regression (1). Vi ser att medelvärdet 

på beta är 0,99, vilket ligger väldigt nära vad vi förväntar oss av en marknadsportfölj. 

Problem med undervärderade beta-värden till följd av icke-synkroniserad handel (Roll, 

1981) verkar således inte vara påtagligt för hela tvärsnittet. Ur tabell (8) kan vi även 

utläsa höga skevheter och tjocka svansar i fördelningen av månadsavkastning, börsvärde 

och bid-ask-spread. Börsvärde visar även på oproportionerligt höga tal i förhållande till 

resten av variablerna, vilket inte är förvånande då värdena är absoluta. Eftersom 

börsvärdena alltid är positiva kan vi, genom den naturliga logaritmen, både göra sifforna 

jämförbara i regressionsanalysen, minska skevheterna och svansarna i fördelningen och 

undersöka potentiella icke-linjära samband. Tidigare studier har tillämpat samma 

tillvägagångssätt, däribland Marshall och Young (2003), Amihud och Mendelson 

(1986) och Datar, Naik och Radcliffe (1998).  

 

Vi kan också se att den genomsnittliga skillnaden i bid-ask-kursen legat kring 1 %. 

Skillnaden mellan de mest likvida och illikvida bolagen är däremot hög där den lägsta 

legat kring 0,15 % medan den högsta varit nästan 11 %. Detta innebär att det finns en 

mycket stor skillnad mellan de mest likvida och illikvida aktierna på Stockholmsbörsen.  
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Tabell 8   Deskriptiv statistik hela tvärsnittet 

 
Månads- 

Beta 
Börsvärde- 

Bid ask % 
Antal bolag- 

 
avkastning % MSEK per år 

Mean 1,6 0,99 19876 1,02 153 

Median 0,86 0,92 2970 0,84 159 

St. Dev 12,22 0,99 48502 0,85 19,70 

Kurtosis 29,13 3,15 23,94 18,09 0,80 

Skewness 2,35 0,90 4,45 2,92 -1,14 

Minimum -78,11 -1,92 501 -0,89 109 

Maximum 252,32 7,04 460110 10,74 173 

Count 21923 21923 21923 21923 12 

Noter: Tabellen beskriver deskriptiv data för hela tvärsnittet över hela tidsperioden. Värdena är 

uträknade med hjälp av månadsdata över hela 12-årsperioden för varje bolag (count 21923). Antal bolag 

per år räknas ut för varje år (count 12).  

 

5.3.3 Korrelationsanalys 

I tabell (9) ser vi korrelationerna (mätt via pearson correlation) för varje variabel, där 

AR är avkastningen för varje aktie över den riskfria räntan (R-Rf), Beta är den 

systematiska risken för respektive bolag uträknat via ekvation (2), Size är den naturliga 

logaritmen av varje bolags börsvärde och LIQ är den effektiva spreaden mellan köp- 

och säljkurs (ekvation 5) för respektive bolag.  

 

Tabell (9) visar en starkt signifikant negativ korrelation mellan variablerna Size och 

LIQ, vilket bekräftar kontrollpunkt (3) i undersökningsdesignen. En negativ korrelation 

mellan storlek och illikviditet är vad vi hade förväntat oss och ligger i enlighet med 

teorin som framförts. Vi ser även att beta minskar i Size, vilket innebär att risken är 

högre i småbolag. Dessa resultat gör ett visst jobb i valideringen av fördelningen av 

risk, i termer av beta, mellan portfölj 1 och 2 i portföljmetoden. Det finns dock ingen 

korrelation mellan beta och LIQ. Även dessa resultat är i enlighet med vad den 

deskriptiva statistiken i tabell (2) talade för, men motsätter tidigare studier som finner 

att beta ökar med illikviditet (Amihud & Mendelson, 1986; Marshall & Young, 2003). 

Vi ser även att det finns en positiv signifikant korrelation mellan AR och Size, vilket 

indikerar att större bolag avkastar mer. Detta är en tidig indikation på att 

småbolagseffekten inte existerar på börsen, vilket är i enlighet med tidigare resultat i 

portföljmetoden, där vi inte kunde påvisa några statistisk signifikanta resultat.   
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Tabell 9     Korrelationsanalys  

 
AR Beta Size LIQ 

AR 
 

0,05 0,17* -0,1 

Beta 0,05 
 

-0,12** 0,04 

Size 0,17* -0,12** 
 

-0,64* 

LIQ -0,1 0,04 -0,64* 
 

Noter: Tabellen beskriver pearson´s korrelation av de genomsnittliga värdena för samtliga variabler över 

hela tidsperioden. *<1% sig  **<5% sig  

 

Korrelationsanalysen talar mot småbolagseffektens existens, men visar att likviditeten i 

regel är högre i större bolag. Vi kan alltså kontrollera för punkt (3)
9
 i 

undersökningsdesignen, men vi får även indikationer om att vår hypotes inte stämmer.  

Resterande del av resultatavsnittet ägnas åt att undersöka saken vidare med hjälp av 

regressionsanalyser.  

 

Den höga korrelationen mellan Size och LIQ kan medföra eventuella 

kollinearitetsproblem. Vi testade detta genom Durbin Watson med en 

tvärsnittsregression i enlighet med ekvation (1) år t+1 med medelvärdena för t, t-1, t-

2,…, t-T för varje variabel och bolag. Durbin-Watson-testet visade på ett värde på 1,9, 

vilket indikerar att multikollinearitet inte är ett problem.  

 

                                                 
9
 (3) ”Det måste finnas en negativ korrelation mellan storlek och illikviditet” 
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5.3.4 Fama-MacBeth regressioner 

I tabell (10) följer resultaten från de månatliga Fama och MacBeth (1973)-

regressionerna.  

 

Tabell 10   
Fama och MacBeth (1973) regressioner. Beroende 
variabel: AR. 

Modell 1 2 3 4 

Beta 0,00015 -0,00033 -0,00159 0,00018 

(𝛾1) [0,04] [-0,08] [-0,4] [0,05] 

 

(19+; 32-) (17+;33) (18+; 34-) (21+; 29-) 

Size 
 

-0,00077 
 

7,80E-05 

(𝛾2) 
 

[-0,9] 
 

[0,08] 

  
(17+; 19-) 

 
(11+; 15-) 

LIQ 
  

0,00285*** 0,00282 

(𝛾3)   
[1,661] [1,305] 

   
(20+; 15-) (19+; 9-) 

C 0,01063* 0,02288 0,00749*** 0,00683 

(𝛾0) [3,07] [1,63] [1,84] [0,38] 

 

(42+; 22-) (23+; 20-) (36+; 19-) (15+; 12-) 

N 153 153 153 153 

R
2
 4,46% 

   
R

2
 (adjusted) 

 
4,95% 5,41% 6,23% 

SE 0,09987 0,09929 0,09854 0,09833 

F 7,26 5,11 5,55 4,4 

Noter: Tabellen visar de månatliga koefficienterna från Fama Macbeth (1970)-regressionerna för fyra 

olika modeller aggregerade över hela tidsperioden enligt ekvation (9). Värdena inom klamrar är t-värden 

för aggregeringarna. Värdena inom parenteser är antal positivt/negativt signifikanta månader under 

perioden. N är genomsnittligt antal bolag i tvärsnittet per månad och F, SE, R
2 

och R
2
 (adjusted) är 

genomsnittliga värden för samtliga regressioner (143st/modell). * < 1% sig ** < 5% sig ** < 10% sig. 

Modell (1): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝜀𝑖  

Modell (2): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾2𝑡(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖) + 𝜀𝑖  

Modell (3): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾3𝑡(𝐿𝐼𝑄𝑖) + 𝜀𝑖  

Modell (4): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾2𝑡(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖) + 𝛾3𝑡(𝐿𝐼𝑄𝑖) + 𝜀𝑖 

 

Som vi kan utläsa ur tabellen är inga av koefficienterna signifikant skilda från 0 för 

någon variabel oavsett regressionsmodell, sett till en femprocentig signifikansnivå, men 

svaga indikationer på en likviditetseffekt går att finna ur modell (3). I modell (4) 

minskar dock den statistiska styrkan i LIQ och signifikansen landar under acceptabla 

nivåer. Det finns inget samband mellan Size och den beroende variabel under modell (2) 

då Beta och Size står som förklarande variabler, vilket innebär avsaknandet av en 

småbolagseffekt och förkastandet av kontrollpunkt (2)
10

 i undersökningsdesignen. Vi 

ser även att konstanten visar på allra flest signifikant positiva månader (23) och är hög i 

                                                 
10

 (2) ”Tvärsnittsskillnader i överavkastning mellan bolagen måste kunna förklaras av skillnader i 

börsvärde” 
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jämförelse med resten av koefficienterna. Detta, tillsammans med en väldigt låg 

genomsnittlig förklaringsgrad för modell (2) ger indikationer på omitted variable bias, 

även om konstanten inte är signifikant. Vid införandet av ytterligare en variabel (LIQ) i 

modellen (modell 4) ser vi att förklaringsgraden ökar, SE minskar och konstanten 

minskar. Antalet signifikant positiva månader för konstanten minskar också. Detta 

betyder att variabeln LIQ ger ytterligare förklaring av variansen i avkastning bland 

tvärsnittet, vilket vi såg tecken på redan i avsnitt (5.2.4). Det genomsnittliga F-värdet 

minskar dock, vilket ger indikationer om att det valda urvalet inte är lika representativt 

för den tänkta populationen i modell (4) som i modell (2).  

 

Förvånande nog finns det inget samband mellan skillnader i likviditet och avkastning, 

vilket går emot indikationer vi fick i portföljmetoden. Detsamma går att säga om 

sambandet mellan storlek och avkastning. Vi ser dock att antalet signifikanta månader 

för koefficienten till Size minskar betydligt vid införandet av en likviditetsvariabel, 

samtidigt som effekten minskar och byter tecken. Samma sak gäller för koefficienten till 

Beta. Vi ser också att det finns ett litet samband mellan likviditet och skillnader i 

avkastning, när endast LIQ och Beta räknas med som förklarande variabler. Den 

statistiska styrkan i sambandet är väldigt svag, men resultaten är starka nog för att vi ska 

kunna fastslå att effekten av likviditet är starkare än effekten av storlek, vilket tidigare 

kunnat bekräftas på amerikanska marknader (Amihud & Mendelson, 1986; Datar, Naik 

& Radcliffe, 1998). Detta stärks ytterligare av högre genomsnittlig förklaringsgrad, 

lägre standardfel och högre F-värde för modell (3) än modell (2). Dessa resultat är i 

enlighet med resultaten genererade av portföljmetoden. Trots svaga bevis för 

likviditetseffekten kan alltså denna inte bevisas vara en förklaring av 

småbolagseffekten, då storlek inte har någon påverkan på avkastningen i aktien. 

Resultaten kopplade till likviditetseffekten kan ses som intressanta med tanke på att 

antalet studier om likviditetspremier på den svenska marknaden är få och att denna 

faktiskt till viss del bevisar fenomenet. Med hänsyn till syftet studien är dock resultatet 

mindre intressant, då syftet är att bevisa att likviditet förklarar småbolagseffekten. 

 

Variabeln Beta har negativa koefficienter för både modell (2) och modell (3), vilket 

talar emot grundläggande portföljvalsteori och det positiva sambandet mellan risk och 

avkastning, eftersom börsen gått upp under perioden (Sharpe, 1964; Lintner, 1965; 

Markowitz, 1959). Liknande resultat hittas i Datar, Naik och Radcliffe (1998) och under 
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vissa perioder av undersökningen i Fama och French (1992) och Jagannathan och Wang 

(1993).  

 

5.3.5 Säsongsmässiga effekter  

Även om tabell (10) inte visar på tillräckligt signifikanta resultat för att hjälpa oss att 

acceptera av vår hypotes, ser vi att de månatliga regressionerna i många fall genererar 

signifikanta koefficienter för alla variabler. Nästa steg i undersökningen blir således att 

gå ner på månads- och årsnivå för att se om det finns säsongseffekter att ta hänsyn till, 

likt vad Keim (1983) undersökte, eller om det finns tidsvarierande premier över åren 

(Brown, Kleidon & Marsh, 1983).  

 

I tabell (11) presenteras siffror för regressioner där koefficienter från samtliga variabler 

och månader har aggregerats årligen. Tabellen visar inte på några häpnadsväckande 

resultat. Det enda vi egentligen kan säga om dessa är att en likviditetseffekt kan 

urskiljas år 2011. Det ska dock tilläggas att antalet observationer för samtliga t-test är 

väldigt lågt (12 per år), vilket minskar sannolikheten för signifikanta resultat avsevärt. 

Om vi tittar på riktningarna till respektive koefficient är det svårt att urskilja några 

mönster som skulle indikera att effekterna ser annorlunda ut beroende på vilken fas 

marknaden befinner sig i. Dock ser vi att den positiva effekten i LIQ är mer ihållig än 

den negativa effekten i Size, vilket än en gång indikerar att likviditetseffekter är starkare 

och mer stabila än storlekseffekten.  
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Tabell 11 Årliga koefficienter 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Beta -0,0346 0,02407*** 0,00334 0,00151 -0,00611 -0,00625 -0,0036 0,0344*** -0,00447 -0,01549 0,00403 0,00586 

Size -0,00261 -0,00277 -0,00159 -0,00247 0,00111 0,00049 0,00459 -0,0027 0,00321 0,00482** 0,00059 -0,00189 

LIQ -0,00682 0,00418 0,01059 -0,00149 0,00293 -0,00472 0,00515 0,0003 0,00372 0,01053** 0,00374 0,00604 

C 0,05489 0,04864 0,03282 0,07122 0,00821 -0,00607 -0,11866*** 0,062 -0,02929 -0,08411** -0,00337 0,04956 

Noter: Tabellen beskriver de aggregerade koefficienterna för varje variabel varje år under hela tidsperioden. * <1% sig ** <5% sig *** <10% 
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I tabell (12) har koefficienterna från regressionerna för respektive månad aggregerats 

över hela tidsperioden. Detta för att se om det finns säsongsmässiga effekter, det vill 

säga om småbolags- eller likviditetseffekter endast existerar under vissa tider på året. 

Tabell (12) visar på resultaten från regressioner med Beta och Size som oberoende 

variabler. Vi ser att det finns ett negativt samband mellan skillnader i börsvärde och 

avkastning under januari månad för hela tidsperioden. Detta resultat ligger i enlighet 

med vad Keim (1983) och Roll (1983) kom fram till på den amerikanska marknaden, 

den så kallade januarieffekten. Vi ser dock att konstanten visar på ett signifikant positivt 

värde, vilket är en indikation på att de finns fler variabler som kan förklara skillnader i 

avkastning under januari.  

 

Tabell (13) visar på samma sak som tabell (12), med undantaget att ytterligare en 

variabel (LIQ) införts i regressionerna för varje månad som sedan aggregerats över hela 

tidsperioden. Vi ser att storlekspremien kvarstår i januari, men att koefficienterna till 

både Size, Beta och konstanten minskar. Den genomsnittliga förklaringsgraden för varje 

januari ökar också från 5,95 % för Beta och Size till 8,86 % för Beta, Size och LIQ. 

Konstanten är dock fortfarande signifikant positiv även efter införandet av 

likviditetsvariabeln. Detta är intressant av två anledningar: 

 

1. Vi kan fastställa att det finns en Januarieffekt på marknaden vad gäller 

småbolagseffekten. Småbolag avkastar bättre än stora bolag i januari, även efter 

justering för risk och likviditet. 

2. Det signifikant positiva värdet på konstanten i tabell (13) indikerar att det finns 

än fler variabler som kan hjälpa till i förklarandet av januarieffekten.  

 



  
 

75 
 

Tabell 12 Månatliga koefficienter 

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

Beta 0,01988 -0,01306 -0,00113 0,00882 -0,01043 -0,01576*** -0,00811 -0,00222 -0,01618 0,02225 0,01689*** -0,0053 

Size -0,01382** -0,00252 -0,00021 0,00288 -0,00133 0,00043 0,00389 -0,00041 -0,00129 0,00234 0,00073 0,00015 

C 0,22419** 0,06762** 0,03274 -0,04011 0,01752 -0,0117 -0,05467 0,02281 0,02871 -0,03827 -0,00503 0,03144 

Noter: Tabellen beskriver de aggregerade koefficienterna för varje variabel varje månad under hela tidsperioden. * <1% sig ** <5% sig *** <10% 

 

 

Tabell 13 Månatliga koefficienter 

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

Beta 0,0162 -0,01198 -0,00118 0,00998 -0,00636 -0,0146*** 0,00028 -0,00697 -0,01533 0,02125 0,01437 -0,00378 

Size -0,01276** -0,00034 -0,0003 0,00425*** 0,00131 0,00225 0,00561** -0,00162 0,00299 0,00061 -0,00239 0,00145 

LIQ 0,00342 0,00877*** -0,0001 0,00812 0,00874 0,0078 0,00217 -0,00629 0,01196** -0,00625 -0,0130*** 0,00906 

C 0,20786*** 0,02431 0,03411 -0,067*** -0,03327 -0,04711 -0,0832*** 0,04148 -0,05047 -0,00466 0,05488 0,00485 

Noter: Tabellen beskriver de aggregerade koefficienterna för varje variabel varje månad under hela tidsperioden. * <1% sig ** <5% sig *** <10% 
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Det tycks dock inte vara likviditet som är förklaringen till småbolagseffekten i januari, 

även om det påverkar sambandet aningen. Förklaringen till januarieffekten ligger 

således i någon annan okänd faktor. 

 
5.3.6 Uppåtgående och nedåtgående trend 

Som vi ser i tabell (14) finner vi en signifikant småbolagseffekt på marknaden vid en 

uppåtgående marknadstrend. Detta i enlighet med Pettengill, Sundaram & Marthur, 

(2002). Det går även att urskilja svaga tendenser till en likviditetspremie enligt modell 

(3), men detta försvagas markant vid införandet av Size i regressionen enligt modell (4). 

Småbolagseffekten kvarstår dock i viss mån, även om de statistiska bevisen är svaga. 

Konstanterna för samtliga modeller är starkt signifikanta, vilket indikerar att det finns 

ytterligare, utelämnade variabler som har stark förklaring av den genomsnittliga 

överavkastningen vid uppåtgående marknadstrender.   

 

Tabell 14 
Fama MacBeth (1970)-regressioner, uppåtgående marknadstrend. 
Beroende variabel: AR.  

Modell 1 2 3 4 

Beta 0,00741 0,00658 0,00675 0,00615 

(𝛾1) [1,337] [1,23] [1,334] [1,237] 

 
    

Size 
 

-0,00231** 
 

-0,00181*** 

(𝛾2)  
[-2,101] 

 
[-1,826] 

     
LIQ 

  
0,00535*** 0,00292 

(𝛾3)   
[1,977] [1,088] 

     
C 0,02456* 0,06029* 0,02041* 0,05070* 

(𝛾0) [5,32] [3,536] [3,797] [3,089] 

 
    

N 159 159 159 159 

R
2
 4,25% 

   
R

2
 (adjusted) 

 
4,17% 4,66% 4,81% 

SE 0,0992 0,0989 0,0985 0,0984 

F 7,16 4,51 5,07 3,31 

Noter: Tabellen visar de månatliga koefficienterna från Fama Macbeth (1970)-regressionerna för fyra 

olika modeller aggregerade över perioden april 2003- maj 2007 enligt ekvation (9). Värdena inom 

klamrar är t-värden för aggregeringarna. N är genomsnittligt antal bolag i tvärsnittet per månad och F, 

SE, R
2 

och R
2
 (adjusted) är genomsnittliga värden för samtliga regressioner (20st/modell). * < 1% sig ** 

< 5% sig ** < 10% sig. 

Modell (1): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝜀𝑖  

Modell (2): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾2𝑡(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖) + 𝜀𝑖  

Modell (3): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾3𝑡(𝐿𝐼𝑄𝑖) + 𝜀𝑖  

Modell (4): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾2𝑡(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖) + 𝛾3𝑡(𝐿𝐼𝑄𝑖) + 𝜀𝑖 
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I tabell (15) ser vi resultaten från den nedåtgående marknadstrenden, vilken i studien 

representaras av finanskrisen 2007-2009. Trots brist på signifikanta resultat, bortsett 

från konstanten vid modell (1) och (3), ger tabellen en del intressanta indikationer som 

kan kopplas till syftet i studien. För det första finner vi inga småbolagseffekter vid 

kraschen, vilket talar emot resultaten i Pettengill, Sundaram & Marthur, (2002). För det 

andra verkar det som om börsvärde har en förklarande effekt på likviditet. I jämförandet 

av modell (3) och (4) ser vi att införandet av Size ökar koefficienten i LIQ och dessutom 

dess t-värde. Detsamma gäller för Beta. Detta talar för att Size agerar som någon form 

av supressorvariabel under krisen. I tabell (16) ser vi på ytterligare indikationer som 

stödjer påståendet. Korrelationen mellan Size och AR under krisperioden är så gott som 

obefintlig, men korrelationen mellan Size och LIQ är högre än för hela tidsperioden 

(jämför med en korrelation på -0,64 i tabell 9). Vi ser även att Beta korrelerar starkare 

med AR under krisen och att korrelationen dessutom är signifikant. T-värdena för 

koefficienterna till Beta (𝛾1) under samtliga modeller i tabell (15) är dessutom högre än 

för hela tidsperioden och resultaten är sånär som på signifikanta under krisen.  

 

Tabell 15 
Fama MacBeth (1970)-regressioner, nedåtgående marknadstrend. 
Beroende variabel: AR 

Modell 1 2 3 4 

Beta -0,00644 -0,0059 -0,00551 -0,00622 

(𝛾1) [-1,518] [-1,302] [-1,302] [-1,488] 

     Size 
 

-0,0004 
 

-0,00017 

(𝛾2)  
[-0,1] 

 
[-0,041] 

  
 

 
 LIQ 

  
0,000258 0,000566 

(𝛾3)   
[0,047] [0,103] 

   
  C -0,03076** -0,02527 -0,03255** -0,02885 

(𝛾0) [-2,457] [-0,392] [-2,095] [-0,395] 

     N 147 147 147 147 

R
2
 1,37% 

   
R

2
 (adjusted) 

 
2,87% 4,09% 5,43% 

SE 0,10415 0,10227 0,1021 0,10078 

F 2,2 3,55 4,44 4,21 

Noter: Tabellen visar de månatliga koefficienterna från Fama Macbeth (1970)-regressionerna för fyra 

olika modeller aggregerade över perioden juni 2007-jan 2009 enligt ekvation (9). Värdena inom klamrar 

är t-värden för aggregeringarna. N är genomsnittligt antal bolag i tvärsnittet per månad och F, SE, R
2 

och R
2
 (adjusted) är genomsnittliga värden för samtliga regressioner (20st/modell). * < 1% sig ** < 5% 

sig ** < 10% sig. 

Modell (1): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝜀𝑖  
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Modell (2): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾2𝑡(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖) + 𝜀𝑖  

Modell (3): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾3𝑡(𝐿𝐼𝑄𝑖) + 𝜀𝑖  

Modell (4): 𝐴𝑅𝑖 = 𝛾0𝑡 + 𝛾1𝑡(𝛽𝑖) + 𝛾2𝑡(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖) + 𝛾3𝑡(𝐿𝐼𝑄𝑖) + 𝜀𝑖 

 

 

Tabell 16 Korrelationsanalys (Finanskrisen)  

 
AR Beta Size LIQ 

AR 
 

-0,29** 0,07 -0,07 

Beta -0,29** 
 

-0,09 -0,05 

Size 0,07 -0,09 
 

-0,69** 

LIQ -0,07 -0,05 -0,69** 
 

Noter: Tabellen beskriver pearson´s korrelation av de genomsnittliga värdena för samtliga variabler över 

tidsperioden juni 2007-januari 2009. **<5% sig 

 

5.3.7 Sammanfattning Regressionsmetod 

I portföljmetoden kunde vi visa på skillnader i abnormal avkastning mellan illikvida och 

likvida portföljer, men inte mellan stora och små. Resultaten indikerar att det funnits en 

likviditetspremie på Stockholmsbörsen mellan åren 2002-2013, men att en 

storlekspremie inte existerat. Dock såg vi starka samband mellan 

avkastningsskillnaderna för respektive portföljkategorisering över tiden, vilket indikerar 

att småbolagseffekten kan förklaras av likviditet. Regressionsmetoden ämnade bekräfta 

dessa indikationer på ett mer statistiskt säkerställt vis.  

 

Fama-Macbeth (1973) regressionerna kan inte bekräfta de indikationer på resultat som 

genererats av portföljmetoden. Det går inte att utläsa något samband mellan skillnader i 

börsvärde och avkastning (modell 2) och det finns endast väldigt svaga bevis på 

samband mellan skillnader i likviditet och avkastning (modell 3). Sambandet går 

dessutom helt förlorat efter att ha kontrollerat för skillnader i börsvärde (modell 4). Vi 

måste således förkasta vår hypotes för hela tidsperioden.  

 

Den månatliga undersökningen visade på en januarieffekt för småbolag, det vill säga att 

småbolagseffekten är påtaglig i januari månad. Effekten verkar dock inte kunna 

förklaras av likviditet. Detsamma gäller för den uppåtgående marknadstrenden.  
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6. Diskussion/Analys 
I analysen diskuteras studiens resultat och analyseras utifrån tidigare teori och 

forskning. Vi diskuterar även hur resultaten kan tillämpas och användas i praktiken. 

 

Frågan om varför småbolag över tid presterar bättre än stora bolag är en fråga som 

ännu saknar ett bra svar. I denna studie syftar vi till att undersöka likviditeten som en 

potentiell faktor i förklarandet av småbolagseffekten. Detta eftersom småbolag i regel 

handlas mindre och således är utsatta för högre likviditetsrisk. Förhoppningen med 

studien är också att finna empiriska bevis som kan ligga till grund för framtida teorier 

och studier.  

 

Vi har formulerat en hypotes som ämnar ge svar på detta genom regressionsmetoden. 

Dessförinnan genomfördes portföljindelning för att titta om det funnits storleks- 

respektive likviditetspremier på börsen under perioden 2002-2013. Genom 

portföljmetoden hittar vi signifikanta resultat för likviditetspremien, men inte för 

storlekspremien. Detsamma gäller för studien på hela tidsperioden genom 

regressionsmetoden, även om de statistiska bevisen för likviditetseffekten är svaga. 

Detta talar för styrkan i likviditetseffekten. Inte nog med att vi har lyckats bevisa att en 

portfölj bestående av de 30% minst likvida företagen i vårt urval överpresterar de 30% 

mest likvida, har vi även visat på resultat som signalerar linjäritet över hela urvalet. Ju 

mer illikvida aktier man väljer att investera i, desto högre bör den förväntade 

avkastningen vara. Vi kan dock också se att en småbolagseffekt inte har funnits över 

hela tidsperioden. Likviditetseffekten må existera, men den kan alltså inte ses som en 

förklaring av småbolagseffekten, vilket går emot våra teorier och leder till förkastandet 

av vår hypotes.  

 

Likviditetseffekter är alltså genomgående starkare än storlekseffekter. Att illikvida 

aktier bevisligen presterar bättre än likvida aktier, men att småbolag inte presterar bättre 

än stora kan tyckas vara märkligt, i synnerhet med tanke på den höga korrelationen 

mellan bid-ask-spread och börsvärde. Korrelationen är dock mindre än perfekt, vilket 

gör resultaten möjliga. Det är vår tro att illikvida aktier är småbolag, men att småbolag 

inte nödvändigtvis är illikvida. Detta antagande stödjs till viss del av den deskriptiva 

statistiken av portföljerna indelade efter likviditet och storlek. Medelvärdet av börsvärde 

i den stora portföljen är snarlikt medelvärdet av börsvärde i den likvida portföljen, men 
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skillnaderna i medelvärdena av börsvärde i den illikvida portföljen och den med 

småbolag är bra mycket större. Detta betyder att stora bolag i regel också är likvida, 

men att småbolag inte nödvändigtvis är illikvida. Detta kan vara förklaringen till varför 

likviditetseffekter, men inte småbolagseffekter kan bevisas och att resultaten kan 

förklaras utifrån ett riskperspektiv. Illikvida aktier är små, vilket innebär att alla risker 

förknippade med småbolag, som t.ex. produktionsrisk (Chan & Chen, 1991) och 

konkursrisk (Vassalou & Xing, 2004) också gäller för illikvida aktier. Därtill kopplas 

ytterligare en risk, dvs likviditetsrisk. Då småbolag inte nödvändigtvis är illikvida är 

likviditetsrisken inte lika påtaglig för alla småbolag. Därför kommer en illikvid portfölj 

avkasta bättre än en småbolagsportfölj. Varför småbolagseffekten kan bevisas av vissa 

(däribland Banz, 1981; Reinganum, 1981; Chan & Chen, 1991; Vassalou & Xing, 2004; 

Keim, 1983 och Fama & French, 1992) men inte av andra (däribland Amihud, 2002 och 

Schwert, 2003) skulle alltså kunna bero på att småbolagen i vissa urval och på vissa 

marknader är mindre likvida än småbolagen på andra. Vi vill därför inte helt dementera 

faktumet att småbolagsefekten kan förklaras av likviditet, även om vår studie inte 

stödjer hypotesen.  

 

Resultaten från de olika marknadstrenderna specifikt skiljer sig från resultatet från hela 

tidsperioden. I den uppåtgående marknadstrenden ser vi, till skillnad från tidigare 

resultat, att småbolag presterar bättre än stora, vilket är i enlighet med Pettengill, 

Sundaram & Marthur (2002). Däremot verkar det inte som om detta kan förklaras av 

likviditet. Tvärt emot är likviditetseffekten svagare i den uppåtgående marknadstrenden 

än under hela tidsperioden. Faktumet att likviditetseffekter är mycket svagare i en 

uppåtgående trend än för hela perioden kan ha sin förklaring i något så enkelt som att 

likviditeten i marknaden ökar när marknaden går upp. Detta stödjs av resultat i Acharya 

& Pedersen (2005), Hagströmer, Hansson och Nilsson (2013) och till viss del också av 

flight to liquidity (Amihud, 2002; Acharya & Pedersen, 2005). Likviditetsrisken är 

således lägre i en uppåtgående marknadstrend, vilket gör att spreaden minskar i sin 

förklaring av avkastning. Handeln ökar alltså sett över hela marknaden, men ur ett 

signalteoretiskt perspektiv borde handeln öka relativt sett mer i småbolag. Investeraren 

söker hela tiden efter information som en indikator på kvalitet och eftersom 

informationsspridning från t.ex. media (Bednar, 2012) eller analytiker (Fortin & Roth, 

2007) är mindre för småbolag är handeln i småbolag också lägre. Detta är vår teori. 

Detta antagande bygger dock på att investeraren är rationell och fattar beslut på 
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informationsrika grunder. Om antagandet om rationalitet lättas på går det att blanda in 

psykologiska effekter som kan ha påverkan på sambanden. Frågan är när investeraren är 

som mest angelägen att samla information för att skapa sig en uppfattning om kvalitet. 

När marknaden är på bra, eller på dåligt humör?  

 

Kahneman och Tversky (1984) visade först på ett beteendemässigt fenomen som 

innebär att investerare föredrar att undvika förluster i förhållande till att erhålla vinster, 

så kallat loss aversion. Enligt detta argument borde en investerare vara mer angelägen 

att samla information om ett företag när marknaden går ner än när marknaden går upp, 

eftersom risken för förluster är mycket större när börsen är på nedgång. Eftersom 

småbolag är mindre informationseffektiva (Fortin & Roth, 2007; Amihud, 2002; 

Bednar, 2012) och inte kan skicka ut de signalement till investerare som behövs för att 

denne ska kunna bilda sig en uppfattning om kvalitet, kommer handeln i småbolag 

minska vid nedåtgående marknadstrender. Det motsatta borde kunna sägas om 

uppåtgående trender, vilket innebär att handeln ökar i småbolag när börsen mår bra. 

Detta kan vara den starkaste förklaringen till varför småbolagseffekten inte kan 

förklaras av likviditet. När handeln i småbolag ökar, minskar likviditetsrisken såväl som 

konkursrisken, vilket egentligen borde leda till mindre avkastning. Faktumet att 

småbolagen ändå avkastar så bra i en uppåtgående trend är indikationer på brister i 

riskförklaringen av effekten. Resultaten som sådana kan således ses som indikationer på 

att marknaden kanske inte är så rationell som allmän prissättningsteori och Sharpe 

(1964) och Lintners (1965) CAPM ger fog för. Det går även att argumentera för att 

marknaden blir mindre rationell när den är på uppgång, dels på grund av loss aversion 

(Kahneman & Tversky, 1984) men också på grund av att antalet irrationella aktörer på 

marknaden ökar i takt med att småsparare i högre utsträckning intresserar sig för börsen. 

Riskförklaringar till småbolagseffekten, i synnerhet i termer av likviditetsrisk, bör alltså 

ifrågasättas. Det ska dock tilläggas att den uppåtgående marknadsfasen endast mäts på 

ett fåtal månader. En längre undersökt tidsperiod hade genererat mer trovärdiga resultat, 

eftersom marknaden enligt den effektiva marknadshypotesen gör misstag på kort sikt, 

men är effektiv över tiden (Fama, 1970; Malkiel, 2002).  

 

En ytterligare förklaring till småbolagseffekten under en uppåtgående marknadstrend 

skulle kunna vara att finansieringsmöjligheterna är betydligt bättre för investerare och 

företag. Detta innebär att t.ex. banker och investerare lättare går med på att låna ut 
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pengar till mer riskfyllda projekt och uppköp av mindre bolag, som många gånger är 

förknippat med högre risk. Bättre finansieringsmöjligheter och ökad riskaptit, speciellt 

för småbolagen, skulle kunna medföra att köpare är beredda att betala mer med stigande 

aktiepriser som följd. 

 

Sett till de olika metoderna, portföljmetoden och regressionsmetoden, kan vi även 

konstatera vitt skilda resultat med hänsyn till den uppåtgående marknadstrenden. 

Portföljmetoden visar att portföljen med illikvida bolag presterat bättre än portföljen 

med likvida bolag, men detsamma kan inte sägas om de storleksindelade portföljerna, 

där en småbolagseffekt inte går att finna. Detta till skillnad från vad som kunde påvisas 

genom regressionsmetoden där småbolagseffekten är tydlig, men inte 

likviditetseffekten. Det senare ger indikationer om att intresset ökar för de små till 

medelstora bolagen i urvalet under den uppåtgående trenden, men inte för de allra 

minsta. Den signifikanta effekten som visas på samma tidsperiod genom 

regressionsmetoden borde alltså huvudsakligen härstamma från avkastningen genererad 

av aktierna som är större än de 30% minsta, men fortfarande bra mycket mindre än de 

största. Också detta skulle kunna förklaras utifrån signalteori och 

informationseffektivitet. Det skulle kunna vara så att mindre bolag får ökad medial 

uppmärksamhet när de växer, liksom ett större analytikerfölje, vilket ökar marknadens 

förtroende för dessa bolag och får dem att framstå som mer kvalitativa. Här skapas dock 

endogenitetsproblem utöver de vanliga, då det är ytterst svårt att avgöra om intresset för 

bolagen ökar från investerarnas sida då bolagen får mer uppmärksamhet, eller tvärt om 

att bolagen får mer uppmärksamhet för att aktiekursen stiger. En mer trolig potentiell 

förklaring ligger i att småbolagsfonder investerar tungt inför uppåtgående trender, men 

att dessa egentligen inte kan klassas som småbolagsfonder då de huvudsakligen 

investerar i mid-cap. Fonderna har således en stor marknadspåverkan på de medelstora 

bolagen, vilka inte ingår i de 30% minsta i vårt urval.  

 

Småbolagseffekten kan även bekräftas vara signifikant i januari månad specifikt, vilket 

är resultat i favör för en januarieffekt. Likt den uppåtgående marknadstrenden kan detta 

dock inte förklaras av likviditet. Detta går inte direkt emot våra förväntningar. Visst är 

det så att likviditeten kan förklara en liten del av storlekseffekten även i januari, vilket 

har sitt uttryck i att småbolagseffekten minskar vid införandet av likviditet i ekvationen. 

Likviditetseffekten är dock inte stark nog för att kunna antas vara den huvudsakliga 
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förklaringen. Småbolagseffekten i januari kan snarare förväntas förklaras av 

skattemässiga aktiviteter, dvs att investerare säljer av förlustbolag, vilka ofta är 

småbolag, (Chan & Chen, 1991) innan årets slut för att kunna göra förlustavdrag, för att 

sedan köpa tillbaka bolagen efter årsskiftet (Ciconne, 2013). Detta är dock för framtida 

studier att undersöka vidare. Resultaten om januarieffekten hjälper inte till i besvarandet 

av studiens hypotes och bidrar inte heller med något ur ett teoretiskt perspektiv. Det kan 

dock vara intressant för det svenska investerarlandskapet att ha kännedom om att 

effekten fortfarande är väldigt tydlig. Detta öppnar möjligheter för investerare, vilka 

nästan kan beskrivas som arbitrageliknande. 

 

Genom studien på finanskrisen 2007-2009 får vi indikationer på aspekter som kan vara 

intressanta ur ett statistiskt perspektiv, men också med hänsyn till problematiken i 

studien. Tidigare studier, precis som denna, har överlag visat på att likviditetseffekter är 

starkare än småbolagseffekter (Amihud & Mendelsson, 1986 m.fl.). Under kristiden ser 

vi ett starkare samband mellan likviditetsskillnader och avkastning än storleksskillnader 

och avkastning. Faktum är att tvärsnittsskillnader i avkastning hade väldigt låg, om ens 

någon, förklaring i börsvärden under krisen, vilket talar emot resultaten i Pettengill, 

Sundaram & Marthur (2002) som fann att småbolagseffekter var extra starka i bear-

markets. En ytterligare intressant iakttagelse vid undersökningen av krisen är att 

storleksvariabeln påverkar koefficientstyrkan såväl som den statistiska styrkan i 

likviditetsvariabeln positivt, vilket är i motsats till vad vi har sett i resterande studien. 

Detta ger indikationer på att Size kan agera supressorvariabel. Supressoreffekten kan 

tolkas som att börsvärde korrelerar med de andra förklarande variablerna, men inte med 

den beroende (Ludlow & Klein, 2014), vilket vi också bevisar. Det kan också tolkas 

som att börsvärdet, i enlighet med Lord och Noviks (1968) resonemang, har en 

minskande effekt på variansen i likviditet och Beta, och således bidrar med ökad 

validitet i prissättningssambanden i nedåtgående marknadstrender. Fenomenet är 

intressant då det talar för att eventundersökningar av samma slag som vår kan vara 

intressanta att genomföra på fler finansiella kriser. Detta dels för att utveckla den 

statistiska förståelsen för supressorvariabeln, men också för att vidare undersöka 

marknadsrisken förklaring av tvärsnittsskillnader i avkastning under kristider och varför 

småbolagseffekten försvinner helt.     

 

Våra resultat skiljer sig från resultaten i t.ex. Banx (1981), Reinganum (1981), Keim 

(1983), Torchio och Surana (2014) m:fl, i det att vi inte kunnat finna en 
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småbolagseffekt över en längre tid. Dock ser vi resultat som tyder på motsatsen under 

en uppåtgående marknadsfas, vilket är i enlighet med Pettengill, Sundaram & Marthur, 

(2002). Vad gäller likviditet finner vi att avkastning till viss grad kan förklaras av 

tvärsnittskillnader i likviditet över tiden, vilket är i enlighet med Amihud och 

Mendelsson (1986), Acharya och Pedersen (2005), Datar, Naik och Radcliffe (1998), 

Marschall och Young (2003) m:fl. Vi finner dock inga som helst bevis på att 

småbolagseffekten kan förklaras av likviditet. Vår hypotes kan således inte accepteras 

för varken en längre tidsperiod av både upp- och nedgång, eller för olika marknadsfaser 

specifikt. Resultaten tyder snarare på att effekterna jobbar mot varandra än med 

varandra. Småbolagseffekten är t.ex. väldigt tydlig under en uppåtgående marknadsfas, 

men inte under en längre tidsperiod med mer normaliserad aggregerad 

marknadsavkastning. Däremot ser vi att likviditet till viss grad hjälper till i förklarandet 

av avkastningsskillnader mellan bolag över den längre perioden, men inte under den 

uppåtgående eller nedåtgående fasen. Vår analys tyder på att likviditetseffekten minskar 

i uppåtgående marknader, eftersom likviditeten i allmänhet ökar och likviditetsrisken, i 

synnerhet i småbolag, minskar. Att småbolagen presterar bra i dessa tider, trots att 

riskminskningen i dessa bolag borde vara relativt sett större än i större bolag, har 

troligen sin förklaring i att intresset för småbolag helt enkelt ökar vid uppgång. Detta 

kan förklaras av signalteori och ökad informationseffektivitet i småbolag under 

uppgång, snarare än risk. Det kan också potentiellt förklaras av ökad irrationalitet i 

marknaden när allt ser ljust ut.  
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7. Slutsats 
Denna studie har undersökt en potentiell förklaring till varför småbolag avkastar bättre 

än stora. Vår hypotes var att småbolag, på grund av mindre handel, har lägre likviditet 

och således bör värderas som mer riskfyllda i termer av likviditetsrisk. Studien har 

genomförts över en tidsperiod på 12 år (2002-2013) och under en uppåt- respektive 

nedåtgående marknadstrend under perioden. Varken över den längre perioden, eller 

under de två delperioderna hittar vi resultat som tyder på att småbolagseffekten kan 

förklaras av likviditet, varpå vår hypotes inte kan accepteras. Vi kan dock dra andra 

intressanta slutsatser ur vår studie. 

 

Småbolag presterar bättre i uppåtgående marknadstrender, men inte så bra över längre 

perioder av både upp- och nedgång. Det är dock snarare de medelsmå till medelstora 

bolagen som står för majoriteten av den abnormala avkastningen än de allra minsta. 

Effekten i den uppåtgående trenden kan dock inte förklaras av likviditet. 

Likviditetsrisken verkar till viss del vara inprisad i marknaden, men den är inte en 

förklaring av småbolagseffekten. En portfölj av illikvida aktier har presterat bättre än en 

portfölj med likvida aktier och det finns även ett svagt samband mellan likviditet och 

avkastning sett över hela tvärsnittet. Våra resultat tyder dock på att likviditets- och 

småbolagseffekter jobbar mot varandra snarare än med varandra. Detta eftersom 

intresset för småbolag ökar i vissa perioder, men minskar i andra. Att småbolag 

presterar bättre i en uppåtgående marknadstrend beror snarare på ett ökat intresse för 

småbolag under en sådan period, än någon form av risk. Detta för att handeln i 

småbolag ökar, varpå likviditetsrisken minskar. Faktum är att denna studie visar på 

resultat som tyder på att riskförklaringen av småbolagseffekten, dvs att det finns 

riskfaktorer kopplade till småbolag utöver marknadsrisken med signifikant påverkan på 

avkastningen, bör ifrågasättas. Småbolagseffekten verkar alltså styras av något annat, 

möjligtvis förändringar i informationseffektivitet eller förändringar i 

marknadsrationalitet.  

 

Fortsatt forskning bör undersöka småbolagseffekten i uppåtgående marknadstrender 

mer djupgående för att få bättre förståelse för vad som styr effekten när marknaden är 

på bra humör. Det är vår tro att det inte är så enkelt som att säga att intresset helt enkelt 

ökar när intresset för börsen överlag ökar. Olika signalement från marknaden om att 

småbolag är en bra investering vid uppåtgående marknadstrender är ett mer intressant 
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forskningsområde. Framtida studier bör undersöka samband mellan medial 

omskrivning, analytikerfölje, institutionella investeringar och avkastning och hur alla 

dessa förhåller sig till förändringar i det allmänna börsklimatet. Sett till resultaten i 

denna studie, finns det goda skäl att tro att sådana samband kan finnas.  

 

Vår studie har alltså teoretiska implikationer, men även praktiska. En investerare kan 

dra nytta av att investera i illikvida aktier över en längre tidsperiod och småbolag i 

uppåtgående marknadstrender. Vår studie tyder dessutom på att det fortfarande är 

möjligt att tjäna pengar på att investera i småbolag i början av januari, då 

januarieffekten visade sig vara tydlig under hela perioden. 
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