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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Aktielikviditet på Stockholmsbörsen och NGM - prissätts likviditet i aktiehandeln? 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Niklas Olofsson och Alice Törnqvist 

 

Handledare: Peter Lindberg 

 

Datum: 2019 – juni 

 

Syfte: Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan aktiers likviditet och avkastning. 

 

Metod: Vår studie består av en kvantitativ metod där vi med hjälp av databasen Eikon från Thomson 

Reuters samlat in finansiella data. Vi har sedan med hjälp av Excel sammanställt och gjort 

beräkningar och slutligen gjort korrelationstester i statistikprogrammet SPSS. 

 

Resultat och slutsats: Studien skiljer sig från tidigare forskningsresultat då ingen signifikant 

likviditetspremie kan fastställas vid årlig ombalansering av portföljerna. När portföljerna behåller 

samma aktier under hela tidsperioden (6 år) finner vi däremot att den minst likvida portföljen 

genererar betydligt högre avkastning jämfört med den mest likvida portföljen. 

 

Bidrag: Studiens teoretiska bidrag stärker tidigare forskningsresultat om att beta inte är ett komplett 

riskmått vad gäller illikvida aktier. Ingen likviditetspremie uppkommer då innehavsperioden är ett år 

men då vår innehavsperiod istället är sex år finner vi stora skillnader mellan vår minst respektive mest 

likvida portfölj. Studiens praktiska bidrag riktar sig till investerare och företagsledare. Investerare 

kan vid längre tidsperioder nyttja LM12 som en investeringsstrategi för att skapa en överavkastning 

och företagsledare kan undersöka nyttan med att öka likviditeten i företagets aktier för att sänka 

företagets WACC och därmed öka värdet på företaget.  

 

Förslag till vidare forskning: För att studera aktielikviditeten vidare skulle andra innehavsperioder 

(längre än ett år) för portföljerna kunna undersökas. Att undersöka längre tidsperioder för studien 

hade också varit intressant för att undersöka hur likviditetspremien varierar över tid. 

 

 

Nyckelord: Effektiva marknadshypotesen, risk, anomalier, likviditetspremie, likviditetsrisk, LM12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Title: Stock liquidity on the Stockholm Stock Exchange and NGM - Does liquidity affect the pricing 

of common stocks? 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Niklas Olofsson and Alice Törnqvist 

 

Supervisor: Peter Lindberg 

 

Date: 2019 – June 

 

Aim: The aim is to examine if there is a relationship between the liquidity and return of common 

stocks. 

 

Method: This study consists of quantitative research method in which we have collected financial 

data using the Eikon database from Thomson Reuters. We then compiled and made calculations using 

Excel and finally made correlation tests in the statistics program SPSS. 

 

Result and conclusion: The results from this study differs from previous research results since no 

significant liquidity premium could be determined while using annual rebalancing of the portfolios. 

When the portfolios held the same stocks for the entire period (6 years), we found that the least liquid 

portfolio generated significantly higher returns compared to the most liquid portfolio. 

 

Contribution of the thesis: The study's theoretical contribution strengthens previous research results 

in that beta is not a complete risk measure in terms of illiquid shares. No liquidity premium arises 

when the holding period is one year, but when our holding period is instead six years, we find great 

differences between our least and most liquid portfolio. The practical contribution of the study is 

aimed at investors and business leaders. Investors can use LM12 as an investment strategy to create 

an excess return during long holding periods, and business leaders can examine the benefits of 

increasing the liquidity of the company's common stock to lower the company's WACC and hence 

increase the value of the company. 

 

Suggestion for future research: In order to study the liquidity premium further, other holding 

periods (longer than one year) for the portfolios could be investigated. Investigating longer time 

periods for the study would also be interesting to investigate how the liquidity premium varies over 

time. 

 

 

Keywords: The efficient market hypothesis, risk, anomalies, liquidity premium, liquidity risk, LM12 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förklaring av begrepp 

 

Anomali – Avvikelse från allmänt accepterade teorier. 

Blankning – Handelsposition där investeraren tjänar pengar om aktiepriset faller. 

B/M – Book-to-market-kvot, visar kvoten mellan tillgångarnas bokförda värde och dess 

marknadsvärde. 

LM12 – Ett mått på grad av likviditet upprättat av Liu (2006) där höga värden indikerar låg likviditet. 

Likviditetspremie – Kompensation i form av högre förväntad avkastning för att inneha illikvida 

tillgångar. 

Marknadsvärde – Totalt antal aktier * pris per aktie. 

Osystematisk risk – Risken som kan elimineras genom diversifiering. 

Systematisk risk – Risken som inte kan diversifieras bort. 

WACC – Weighted average cost of capital / Avkastningskrav. 

Transaktionskostnader – Avgifter som uppstår vid köp och försäljning av aktier, innefattar bland 

annat courtage och valutaväxlingsavgifter. 

Stockholmsbörsen – Största reglerade marknadsplatsen för aktier i Sverige bestående av Large, Mid 

och Small Cap. 

NGM – Nordic Growth Market. 

NYSE – New York Stock Exchange. 

AMEX – American Stock Exchange. 

NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotations. 

Marknadsindex – En sammanställning av de aktier som ingår i en viss marknad. 

Marknadsportföljen – En portfölj innehållande alla typer av tillgångar från alla marknader (aktier, 

fastigheter och så vidare). I praktiken är detta dock omöjligt och istället används ett aktieindex som 

approximation för marknadsportföljen.  

Proxy – Någonting annat än det som vill mätas men som beter sig på ett liknande sätt och därmed 

kan säga någonting om det som avses att mätas. 
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1 

1.Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras först en bakgrundsbeskrivning av forskningsområdet följt av en 

problemdiskussion där vi redogör för tidigare forskning och utifrån denna forskning formuleras 

sedan studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Vilken grad av effektivitet som råder på olika aktiemarknader finns det tveksamheter kring i tidigare 

forskning. En av finansvärldens mest erkända forskare Fama (1970) påpekar att denna fråga är viktig 

för investerare när de ska göra kapitalplaceringar. Detta eftersom om marknaden har hög effektivitet 

kan investerare inte skapa en överavkastning jämfört med underliggande marknadsindex genom att 

på egen hand köpa och sälja aktier. På kort sikt menar Fama att investerare förvisso kan lyckas 

överavkasta marknaden genom att förvärva tillgångar med högre risk men att denna ökade risk på 

längre sikt kommer att reducera avkastningen vilket gör att denna strategi inte är önskvärd. De 

transaktionskostnader som exempelvis courtage och valutaväxlingsavgifter som uppkommer för 

investerare vid köp och försäljning av aktier påverkar också avkastningen negativt vilket gör denna 

strategi problematisk för investerare.  

 

Ett annat alternativ för investerare är att låta fondförvaltare förvalta deras pengar med resonemanget 

att dessa anses vara duktiga på att värdera aktier och kan förvalta pengarna väl. Problemet med detta 

är att fondförvaltare däremot kräver en förvaltningsavgift som kompensation för detta vilket reducerar 

avkastningen för investeraren. Fama (1965) analyserar resultatet efter förvaltningsavgifter bland olika 

aktivt förvaltade fonder och kommer fram till att dessa i genomsnitt underpresterar jämfört med 

underliggande marknadsindex. Ingen enskild fond lyckas heller placera sig bland de topp-20 högst 

avkastande fonderna under samtliga år vilket tyder på att fondförvaltare inte är speciellt konsekventa 

i deras prestationer och inte klarar av att överavkasta jämfört med marknaden (underliggande 

marknadsindex). En investerares optimala val bör således vara att välja en passiv investeringsstrategi 

och investera i hela marknaden. Utifrån svårigheterna med att överavkasta underliggande 

marknadsindex har indexfonder uppkommit. Indexfonder låter investerare få exponering mot hela 

marknaden till en låg förvaltningsavgift vilket gör att investeraren kan maximera sin avkastning 

genom att minimera portföljens kostnader och maximera portföljens diversifiering (riskspridning). 

 

Även om resonemanget ovan mynnar ut i att investerare i välfungerande marknader bör investera i 

hela marknaden har ett flertal forskare, bland annat Banz (1981) samt De Moor och Sercu (2013) 

uppmärksammat en så kallad storlekseffekt vars existens motsätter sig resonemanget om att det är 
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mest gynnsamt att investera i hela marknaden. Betydelsen av denna storlekseffekt är att aktier med 

låga börsvärden på New York Stock Exchange (NYSE) visar sig ha en betydligt högre riskjusterad 

avkastning jämfört med underliggande marknadsindex (aktiemarknad) vilket motsätter sig att denna 

marknad kännetecknas av hög effektivitet. 

 

1.2 Problemformulering 

Fama (1970) introducerar begreppet “den effektiva marknadshypotesen” som försöker förklara och 

beskriva i vilken grad aktiemarknader fungerar effektivt. Med effektiv syftar Fama på vilken grad 

tillgångarnas aktiepris anpassats efter all information om dessa. Fama (1965) testar huruvida 

historiska aktiekursdata har en förklarande effekt på framtida prisrörelser, det vill säga huruvida 

marknaden uppfyller kriterierna för svag marknadseffektivitet. Fama kommer fram till att 

oberoendevillkoren i det som kallas för “the random walk” uppfylls och att historiska aktiekursdata 

alltså inte har en tydlig förklarande effekt på framtida prisrörelser. 

 

I effektiva marknader skall förväntad avkastning för en tillgång enligt Fama (1970) ses som en 

funktion av den risk som tillgången är förknippad med och denna korrelation mellan förväntad 

avkastning och risk kan beskrivas med hjälp av capital asset pricing model (CAPM) som konstrueras 

av Sharpe (1964) och Lintner (1965). CAPM använder tillgångens betavärde för att beskriva hur 

riskfylld denna tillgång är i förhållande till ett marknadsindex. Att en investerare kan skapa en högre 

avkastning jämfört med marknaden menar Fama (1970) är ett resultat av att investeraren har tagit på 

sig mer risk vilket resulterar i att denna överavkastning inte är hållbar över tid. 

 

Sharpe (1964) förklarar begreppet systematisk risk som den risk som en investerare aldrig kan 

diversifiera bort. Den osystematiska risken kan investerare däremot reducera genom att diversifiera 

sina investeringar och genom att investera i marknadens samtliga aktier kan investerare helt eliminera 

den osystematiska risken. Så länge marknaden kännetecknas av hög effektivitet så reducerar inte 

denna riskminimering heller investerarens avkastning. Att investerare således kan reducera sin totala 

risk genom diversifiering kan delvis förklara problematiken med att överavkasta jämfört med 

underliggande marknadsindex. Utifrån slutsatsen som Fama (1970) drar angående att investerare bara 

kan skapa högre avkastning genom att utsätta sig för större risk har de populära indexfonderna 

uppstått. Tanken med dessa indexfonder är att investerare enkelt och till låg kostnad skall kunna 

diversifiera sin portfölj sig bland marknadens samtliga aktier. 

 

Ett flertal anomalier återfinns på olika aktiemarknader och förekomsten av dessa kan förklaras av 

brister i marknadseffektiviteten eller i underliggande värderingsmodeller. En av dessa anomalier är 
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det som kallas för storlekseffekt där Banz (1981) dokumenterar att aktier med låga marknadsvärden 

(totalt antal aktier * pris per aktie) på NYSE har en betydligt högre riskjusterad avkastning över en 

fyrtio års-period jämfört med underliggande marknadsindex vilket inte kan förklaras av CAPM. De 

Moor och Sercu (2013) hittar också en storlekseffekt internationellt och påpekar att det inte bör finnas 

någon fundamental anledning till att storleken i sig skulle kunna förklara skillnaderna i tillgångarnas 

riskjusterade avkastning och denna effekt benämns därför anomali eftersom den inte bör förekomma. 

Huruvida denna storlekseffekt beror på storleken i sig eller om storleken är en proxy för någonting 

annat kan De Moor och Sercu inte fastställa.  

 

Liu (2006) finner en signifikant likviditetspremie på den amerikanska marknaden som har förklarande 

effekt på storlekseffekten, Liu kommer fram till att när risken som en investerare utsätts för justeras 

för illikviditet i aktiehandeln finns det inte längre någon storlekseffekt. Denna likviditetseffekt är en 

viktig faktor som Liu menar att tidigare prissättningsmodeller misslyckas med att ta hänsyn till i deras 

riskmått. Om en investerare ska välja mellan en likvid aktie (som enkelt kan handlas i stor 

utsträckning) och en illikvid (där möjligheterna för handel är begränsad), ceteris paribus, menar Liu 

att investeraren kommer att välja den likvida, förutsatt att den agerar rationellt. Detta är ett resultat 

av att investeraren utsätter sig för en högre risk, likviditetsrisk, om den väljer den illikvida aktien. För 

att investera i dessa illikvida aktier kommer investerare kräva att bli kompenserade med en 

likviditetspremie för den extra risk de utsätter sig för. Även Amihud och Mendelson (1986) finner att 

aktier med låg likviditet prissätts lägre och att detta gör att företagsledningar ibland har incitament att 

öka likviditeten i aktiehandeln. 

 

Liu (2006) sorterar i sin studie in aktier i portföljer utifrån aktielikviditet, främst utifrån 

inlåsningsrisk, vilken är risken att en investerare inte kan sälja sina aktier när den vill. Liu kommer 

fram till att de minst likvida aktierna avkastar betydligt högre jämfört med de mest likvida aktierna 

över en lång tidsperiod, vilket enligt Liu bevisar att en tydlig likviditetspremie existerar på den 

amerikanska marknaden. Varken CAPM eller den trefaktormodell som Fama och French (1992) 

vidareutvecklar kan förklara förekomsten av denna likviditetspremie. Fama och French 

trefaktormodell adderar utöver marknadspremien som också används i CAPM ytterligare två 

variabler för att försöka förklara aktiernas förväntade avkastning. Dessa två variabler är dels 

storlekspremien utifrån marknadsvärdet samt en värdepremie utifrån kvoten mellan bokfört värde och 

marknadsvärde (B/M-kvoten).  

 

Liu (2006) konstruerar sedan en egen likviditetsjusterad CAPM som klarar av att justera för den 

likviditetsrisk som investerare utsätts för när de investerar i illikvida tillgångar. Innan resultatet 
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justeras för tagen risk visar resultatet från Lius studie att aktier med låga marknadsvärden avkastar 

betydligt högre jämfört med aktier med höga marknadsvärden. När tillgångarnas avkastning sedan 

riskjusteras med Lius likviditetsjusterade CAPM existerar inte längre denna storlekseffekt vilket 

tyder på att denna storlekseffekt endast uppstår när risken i illikvida tillgångar underskattas. 

 

Chordia, Roll och Subrahmanyam (2008) påpekar att hög aktielikviditet generellt leder till en högre 

grad av marknadseffektivitet. Utifrån detta är det intressant att undersöka om en generellt mindre 

likvid aktiemarknad som den svenska aktiemarknaden uppvisar samma tydliga likviditetspremie som 

Liu (2006) hittar på den amerikanska marknaden. Om denna likviditetspremie existerar på den 

svenska marknaden bör detta vara intressant för företagsledningar eftersom eventuell illikviditet i 

aktiehandeln för företagets aktier ökar företagets WACC (avkastningskrav) som i sin tur sänker 

aktiepriset. Om företagsledningen inser detta och i sin tur kan motverka denna illikviditet sjunker 

företagets WACC vilket leder till ett högre aktiepris, ceteris paribus. Detta höjda aktiepris betyder i 

sin tur att förmögenheten för företagets aktieägare ökar vilket går i linje med vad en företagsledning 

bör prioritera. Att undersöka om denna likviditetspremie existerar är alltså viktig information för både 

investerare och företagsledningar eftersom det påverkar deras beslutsfattande. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan aktiers likviditet och avkastning. 
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2. Teoretisk referensram 

Följande kapitel kommer vidareutveckla de begrepp och studier som vi redogör för i 

inledningskapitlet. Fama (1965), Markowitz (1952), Sharpe (1964) och Lintner (1965) är alla 

exempel på pionjärer inom forskningsområdet finansiering, vilkas forskning är betydelsefulla och 

högst relevanta än idag. Dessa studier är fortfarande relevanta eftersom ny forskning i hög grad 

tenderar att utgå från och vidareutveckla idéerna från denna forskning. Den teoretiska 

referensramen omfattas därmed av dessa pionjärarbeten tillsammans med nyare forskning. 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen utvecklas av Fama (1970) som menar att en effektiv marknad 

kännetecknas av att all tillgänglig information återspeglas i aktiepriserna. I en effektiv marknad 

kommer därmed det aktuella priset på en tillgång motsvara dess verkliga värde. Fama redogör för tre 

grader av marknadseffektivitet: svag, semi-stark och stark form. Vidare förklarar Fama hur det inte 

finns några väsentliga bevis som talar emot att den svaga och semi-starka formen skall antas existera 

men att kraven för att uppfylla den starka formen är så pass höga att förekomsten av denna 

marknadstyp starkt bör ifrågasättas. Det finns tre förutsättningar som denna teori bygger på: 1) Inga 

transaktionskostnader existerar, 2) All tillgänglig information är kostnadsfri och finns tillgänglig för 

alla samt 3) Alla förstår innebörden av aktuell information och hur denna information påverkar 

aktiepriset. Fama förklarar hur dessa villkor inte till fullo uppfylls i praktiken men att detta inte 

nödvändigtvis betyder att marknaden är ineffektiv. Fama menar att det räcker med att tillräckligt 

många tar del av informationen för att prissättningen skall bli effektiv. 

 

I den svaga formen av marknadseffektivitet beskriver Fama (1970) hur aktiepriser endast är en 

reflektion av historisk information, historiska priser eller avkastning. Således menar Fama att en 

investerare med hjälp av sådan historisk information inte kan överavkasta marknaden. Om en 

marknad istället är semi-stark förklarar Fama att en investerare inte kan överavkasta marknaden trots 

all publik information till sitt förfogande. Detta innebär att bland annat årsredovisningar, beslut om 

nyemissioner och aktiesplittar är information som direkt kommer att återspeglas i aktiepriserna. I en 

marknad med en stark form av marknadseffektivitet är det enligt Fama inte ens möjligt att överavkasta 

jämfört med marknaden med tillgång till all information, både publik och insiderinformation. 

 

“The Random walk” är en teori som beskrivs av Fama (1995) och bygger på antagandet om att 

aktieprisförändringar är oförutsägbara. The random walk och den effektiva marknadshypotesen 

beskrivs även av Malkiel (2005) som menar att förutsatt att marknaden är effektiv kommer aktiepriser 



 

 

 

6 

hela tiden att justeras i takt med att ny information publiceras. Vidare förklarar han att då information 

uppkommer på ett slumpmässigt sätt kommer även aktieprisförändringar bete sig slumpmässigt. Detta 

menar Malkiel resulterar i att inga arbitragemöjligheter existerar och att det inte finns någon möjlighet 

att överavkasta underliggande marknadsindex utan att ta en högre risk. 

 

De antaganden som random walk teorin gör menar Fama (1995) motsätter sig befintliga strategier 

inom teknisk analys eftersom dess brukare menar att de med tillräckligt hög träffsäkerhet kan förutspå 

hur aktiepriser kommer att röra sig genom att analysera historiska priser. Fama (1965) kommer fram 

till att random walk teorins antaganden uppfylls i tillräckligt hög grad för att en passiv investerare 

skall klara av att avkasta högre jämfört med en aktiv investerare som försöker använda teknisk analys 

(historiska aktiekursdata). Orsaken till detta är att den aktiva strategin (teknisk analys) skapar för 

stora transaktionskostnader. Famas (1965) studie tyder alltså på att framtida aktieprisrörelser är 

tillräckligt oberoende från historiska prisrörelser för att oberoendevillkoret mellan historiska och 

framtida aktieprisrörelser skall anses vara uppfyllt. 

 

2.2 Risk 

Fama (1970) menar att de flesta forskare är överens om att förväntad avkastning för en tillgång är en 

funktion av dess risk men problemet är framförallt hur denna risk skall definieras och mätas. 

Markowitz (1952) utgår från att investerare ser förväntad avkastning som någonting önskvärt och att 

variation kring denna avkastning (risk) ses som någonting icke önskvärt. Som ett resultat av detta 

kommer investerare bara att utsätta sig för högre risk om denne kompenseras med en högre förväntad 

avkastning. Vidare menar Markowitz att genom att analysera risk och förväntad avkastning kan en 

“effektiv front” konstrueras mellan olika riskfyllda investeringar. Tobin (1958) menar att utifrån 

denna effektiva front kan en optimal portfölj konstrueras genom att den effektiva fronten kombineras 

med den nivå av risk som investeraren är villig att utsätta sig för. Sharpe (1964) påpekar hur den 

totala risken som en investerare utsätts för kan delas upp i systematisk och osystematisk risk. 

2.2.1 Osystematisk risk 

Sharpe (1964) nämner hur den osystematiska risken är den typ av risk som investerare kan eliminera 

genom diversifiering. Detta eftersom den osystematiska risken motsvarar de specifika risker som en 

investerare utsätts för när denna innehar för få tillgångar. De aktier som en icke diversifierad 

investerare innehar kan snabbt påverkas i pris av de specifika riskfaktorer som är kopplade till de 

aktier som investeraren äger.  
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Om en investerare exempelvis har investerat hela sin portfölj jämnt fördelat mellan två olika aktier 

(likaviktat) så är investerarens avkastning i hög grad kopplat till de specifika risker som dessa två 

aktier kännetecknas av. Dessa specifika riskfaktorer kan vara alla typer av faktorer som påverkar 

konkurrenskraften för just dessa företag eller risker som är specifika för branscherna de är verksamma 

inom. Om någon av dessa två företag skulle gå i konkurs skulle detta vara ett förödande utfall för 

investeraren. Om investeraren istället likaviktat hade placerat sina pengar i tusentals olika aktier hade 

en konkurs i samma företag inte spelat någon större roll för investerarens totala avkastning och det är 

risken för dessa typer av scenarion som osystematisk risk uppmäter. Om investerare agerar på en 

marknad som kännetecknas av hög effektivitet kan investerare alltså eliminera den osystematiska 

risken genom att skapa en väldiversifierad portfölj. Detta resulterar i att investeraren sänker sin totala 

riskexponering utan att minska sin förväntade avkastning, eftersom prissättningen av samtliga aktier 

är korrekta. 

  

2.2.2 Systematisk risk 

Sharpe (1964) förklarar hur det finns olika typer av risk och däribland begreppet systematisk risk som 

innebär den risk en aktieportfölj aldrig kan diversifiera bort eftersom detta är risker som existerar i 

samtliga aktier. Detta kan exempelvis vara exponering mot ränterisk och konjunkturrisk. Hamada 

(1972) påpekar hur beta kan användas för att indikera hur exponerad en tillgång eller portfölj är mot 

systematiska riskfaktorer eftersom ett betavärde på 1 indikerar att tillgången har samma egenskaper 

och därmed rör sig exakt som marknadsportföljen. Ett betavärde under 1 indikerar att en tillgångs 

avkastning kommer att variera mindre jämfört med marknaden och ett betavärde på över 1 betyder 

följaktligen att avkastningen kommer att variera mer i förhållande till marknaden. Evans och Archer 

(1968) menar att 10 aktier är tillräckligt för att klassas som en väldiversifierad portfölj och att addera 

fler än tio aktier till portföljen har tveksamma diverisiferingsfördelar. Statman (1987) motsätter sig 

detta och menar att en portfölj bör bestå av minst 30 aktier för att anses vara tillräckligt 

väldiversifierad. Nyttan för investerare att diversifiera sig är alltså avtagande och ju fler tillgångar en 

portfölj innehåller, desto lägre blir nyttan med att addera ytterligare en aktie.  

 

2.2.3 Beta 

Markowitz (1952) tankar om vilka faktorer som påverkar tillgångars prissättning har lagt grunden för 

den välkända CAPM som framförallt Sharpe (1964) och Lintner (1965) utvecklar. Damodaran (2012) 

menar att CAPM är en bra modell på grund av dess enkelhet till skillnad från mer avancerade modeller 

med fler variabler samt att förklarandegraden trots sin enkelhet är god. CAPM utgår från att det finns 
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ett positivt linjärt samband mellan beta och förväntad avkastning och beta fungerar alltså som den 

faktor som beskriver hur stor riskpremie en tillgång eller portfölj har. 

 

CAPM-modellens beskrivning av förhållandet mellan beta och förväntad avkastning är någonting 

som Black, Jensen och Scholes (1972) motsätter sig när de undersöker hur aktiemarknaden fungerar 

i praktiken. Black et al. (1972) kommer fram till att aktier med låga betavärden genererar högre 

avkastning jämfört med vad CAPM förutspår samt att aktier med höga betavärden genererar en lägre 

avkastning än vad CAPM förutspår. Jensen (1968) menar att beta som riskmått faller på grund av de 

starka antaganden som CAPM gör om att inga transaktionskostnader eller skatter existerar för 

investeraren.  

 

Black (1993) förklarar att en akties beta teoretiskt sett skall beräknas genom att jämföra aktien mot 

en portfölj bestående av samtliga typer av tillgångar i världen (marknadsportföljen). Ett problem är 

att information om en sådan typ av marknadsportfölj inte finns tillgängligt vilket gör att beta i 

praktiken uppskattas genom att jämföra aktien mot ett marknadsindex istället för marknadsportföljen. 

Denna förenkling menar Black gör att aktier som har låga betavärden i genomsnitt skulle få högre 

betavärden om marknadsportföljen kunde användas för att beräkna aktiens beta. Grundy och Malkiel 

(1996) menar vidare att betas korrelation mot faktisk avkastning är god om underliggande 

marknadsindex har en positiv alternativt negativ avkastningstrend under hela mätperioden. Genom 

att avgränsa mätperioderna på detta sätt menar Grundy och Malkiel att chanserna ökar att hitta ett 

samband mellan beta och faktisk avkastning.  

 

Liu (2006) hittar i sin studie ett samband där aktiers betavärden på NYSE/AMEX/NASDAQ sjunker 

för mindre likvida aktier vilket tyder på att dessa illikvida aktier har en lägre systematisk risk. Liu 

(2006) menar att antal dagar utan handel starkt påverkar tillgångens korrelation mot underliggande 

marknadsindex eftersom dagar helt utan handel uppfattas som att tillgången har låg korrelation mot 

underliggande marknad och därför får ett lägre betavärde. Detta gör alltså att beta uppskattar att 

illikvida aktier har lägre systematisk risk jämfört med aktier som har handel under samtliga 

handelsdagar istället för att justera risken för illikvida aktier i motsatt riktning. Detta menar Liu inte 

är rimligt eftersom dessa illikvida aktier har en högre riskprofil på grund av bristen på likviditet, vilket 

gör att Liu drar slutsatsen att beta inte fångar den totala risk som en investerare utsätts för i illikvida 

aktier.  

 

Rensburg och Robertson (2003) finner ett positivt samband mellan beta och börsvärde som de 

förklarar kan uppstå på grund av den brist i handel som finns i företag med låga marknadsvärden. 
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Detta betyder att beta ger tillgångar låga betavärden eftersom de sällan handlas och då upplevs ha låg 

korrelation mot marknaden som helhet. Eftersom Liu (2006) påpekar att storlek är en ganska bra 

proxy för likviditet stärker detta uppfattningen om att beta inte är ett bra mått för att mäta riskprofilen 

för illikvida aktier.  

 

2.3 Anomalier 

Anomalier är enligt Naik (2014) ett begrepp som inom finansvärlden beskriver avvikelser av olika 

slag, vilka inte kan förklaras av den effektiva marknadshypotesen. Förutsatt att teorin om den 

effektiva marknadshypotesen överensstämmer med verkligheten ska inga anomalier kunna påträffas 

på aktiemarknaden. Således utgör förekomsten av anomalier en indikation om att marknaden inte är 

effektiv. Naik menar att avsteg från den effektiva marknadshypotesen i form av pris eller avkastning 

kan utgöra exempel på anomalier. Fortsättningsvis beskriver Naik att det finns anomalier som endast 

uppkommer en enda gång medan andra anträffas mer frekvent. Vad som däremot är gemensamt för 

samtliga anomalier är att dessa är för omfattande för att bortse från, för systematiska för att kunna 

påstås vara en slumpmässig händelse eller för signifikanta för att de skall kunna anses vara en del av 

det normativa systemet. 

 

2.3.1 Storlekseffekten 

Banz (1981) vidareutvecklar CAPM genom att införa variabeln marknadsvärde till CAPM för att se 

om hans nya modell bättre förklarar skillnader i tillgångars avkastning. Modellen lever upp till 

förväntningarna och resultatet blir att aktier på NYSE med låga marknadsvärden genererar betydligt 

högre riskjusterad avkastning under åren 1936–1977. Den storlekseffekt som då uppmärksammas har 

sedan kommit att kallas för en anomali. Banz nämner även att denna effekt inte är linjärt uppträdande 

utan den är mest framträdande bland de aktierna med lägst marknadsvärde samt att storleken på denna 

effekt inte är konsekvent i dess storlek över tid. 

 

Roll (1981) försöker hitta anledningen till varför anomalier uppstår och kommer fram till att den 

storlekseffekt som Banz (1981) finner endast uppkommer eftersom aktier med låga marknadsvärden 

får för låga betavärden på grund av den låga aktiehandel som dessa typer av aktier kännetecknas av, 

med andra ord underskattas risken för dessa aktier. Brown, Keim, Kleidon och Marsh (1983) 

undersöker också storlekseffekten på den amerikanska marknaden med hjälp av tio storleksbaserade 

portföljer och kommer fram till att det finns ett samband mellan storlek och avkastning. Pettengill, 

Sundaram och Mathur (2002) studerar också storlekseffekten och påpekar att denna effekt blir större 

när marknaden som helhet genererar negativ avkastning vilket gör att storleken på denna effekt 



 

 

 

10 

påverkas av hur underliggande marknad utvecklas. Fama och French (1992) undersöker sambandet 

mellan avkastning och beta där det tidigare ansetts funnits ett positivt linjärt samband. Fama och 

French kommer däremot fram till att beta inte är ett fullständigt mått på risk och att fler faktorer som 

B/M och marknadsvärde hjälper till att bättre förklara avkastningen för aktier i linje med Rolls (1981) 

slutsats. 

 

De Moor och Sercu (2013) undersöker storlekseffekten på nytt och använder datamaterial från 39 

aktiemarknader där de inkluderar fler aktier med lägre marknadsvärden än tidigare forskning för att 

bredda sin studie. Förutom att undersöka om storlekseffekten är framträdande på dessa marknader 

testar även De Moor och Sercu huruvida faktorer som: aktielikviditet, momentumeffekten, 

januarieffekten och storleken på direktavkastningen kan förklara denna storlekseffekt. De kommer 

däremot fram till att ingen av dessa faktorer varken i sig självt eller tillsammans kan förklara 

storlekseffekten. 

 

2.3.2 B/M-effekten 

Fama and French (1992) hittar ett samband där aktier med hög B/M-kvot tenderar att generera högre 

avkastning samt att denna B/M-effekt är minst lika stor som storlekseffekten. Genomsnittlig 

avkastning för den portföljen med lägst B/M-värde är 0,3% per månad jämfört med 1,83% per månad 

för den portföljen med högst B/M-värde. Detta tyder på att B/M-kvoten kan användas för att förklara 

tillgångarnas förväntade avkastning. Fama och French nämner också att storleken på B/M-effekten 

är ungefär dubbelt så stor som storlekseffekten. 

  

Porta, Lakonishok, Shleifer och Vishny (1997) nämner hur B/M-effekten och andra anomalier 

baserade på nyckeltal visar sig generera hög avkastning men förklaringen till varför detta fenomen 

uppstår skiljer sig åt bland forskare.  Chan, Hamao och Lakonishok (1991) testar olika 

nyckeltalsstrategier på den japanska marknaden som när studien publiceras är den näst största 

marknaden efter den amerikanska. Chan et al. (1991) kommer fram till att dessa nyckeltalsstrategier 

genererar betydligt högre avkastning jämfört med underliggande marknadsindex och att B/M-

effekten genererar den statistiskt starkaste effekten. 

  

2.3.3 Momentumeffekten 

Schiereck, De Bondt och Weber (1999) menar att strategier som går ut på att köpa de aktier som 

under tidigare tidsperiod har genererat högst avkastning kallas för momentumstrategier. Jegadeesh 
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och Titman (1993) kommer fram till att de strategier som utgår från att investerare köper de aktier 

som har avkastat högst och samtidigt tar en blankningsposition (spekulerar för nedgång) i de aktier 

som har genererat lägst avkastning under tidigare 3–12 månader ger en signifikant överavkastning 

under åren 1965–1989. Jegadeesh och Titman förtydligar att detta resultat inte är en följd av att 

investeraren utsätter sig för ökad systematisk risk. När de testar denna momentumstrategi med 

ombalansering två gånger per år genererar denna portfölj en överavkastning på 12,01% per år i 

genomsnitt jämfört med underliggande marknadsindex. Studiens slutsats är att de aktier som presterat 

väl under tidigare tidsperiod tenderar att fortsätta avkasta bra i nästa tidsperiod och vice versa. 

 

Jegadeesh och Titman (2001) gör en ny studie där de undersöker tidsperioden 1990–1998 för att testa 

om slutsatserna i deras tidigare studie från år 1993 fortfarande är relevanta. De kommer då fram till 

att samma momentumeffekt existerar i deras senare studie. Schiereck et al. (1999) menar att 

förklaringen på momentumeffektens existens kan bero på att risk inte uppskattas på ett korrekt sätt 

alternativt att marknadens aktörer har svårt att korrekt värdera ny information. 

 

2.4 Likviditet 

Likviditet är ett begrepp som Liu (2006) definierar som förmågan att till en låg kostnad handla stora 

kvantiteter av en tillgång med en liten påverkan på priset. I denna definition ryms fyra mått av 

likviditet: prispåverkan, handelshastighet, handelskvantitet och handelskostnad varav Liu fokuserar 

på de tre sistnämnda i sin studie. Liu förklarar att tidigare forskning ofta har fokuserat på endast ett 

av dessa mått för att uppmäta likviditeten. Han menar dock att likviditeten är flerdimensionell vilket 

gör att han ställer sig kritisk till tidigare studiers förmåga att fånga upp likviditetsrisken fullt ut med 

endast en variabel. Detta är anledningen till att Liu väljer att inkludera tre dimensioner av likviditet i 

sin studie.  

 

2.4.1 Trading speed (handelshastighet) 

Handelshastigheten försöker uppmäta kontinuiteten i aktiehandeln, det vill säga de potentiella 

fördröjningar eller hinder en investerare får att genomföra en handelsorder. Liu (2006) menar att det 

finns få studier som fångar upp denna dimension av likviditet. Om en aktie under vissa dagar helt 

uppvisar avsaknad av aktiehandel menar Liu att detta tyder på stora svårigheter för investerare att 

köpa/sälja aktier. Särskilt fokus läggs på möjligheten till att sälja aktier eftersom avsaknad av handel 

i aktien betyder att en investerare med innehav i denna aktie kan bli “inlåst” i sin position och trading 

speed kan därför sägas mäta inlåsningsrisken för en tillgång. 
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2.4.2 Trading quantity (handelskvantitet) 

Handelskvantiteten som mått på likviditet uppmäts genom aktiers handelsvolym i förhållande till 

aktiens totala antal aktier (turnover) av Datar, Naik och Radcliffe (1998). Detta mått fokuserar på att 

mäta hur stora mängder aktier som omsätts vilket följaktligen representerar hur enkelt en investerare 

kan köpa/sälja stora mängder aktier. Allt annat lika mellan två tillgångar menar Liu (2006) att en 

större handelsvolym tyder på ökad likviditet.  

 

2.4.3 Trading cost (Handelskostnad) 

En dimension av likviditet som Amihud och Mendelson (1986) mäter i sin studie är handelskostnaden 

genom bid-ask spread. Liu (2006) menar att handelskostnaden för en tillgång påverkar hur likvid 

denna tillgång blir eftersom denna kostnad är ett hinder för köpare/säljare vid köp/försäljning av en 

sådan tillgång. Lesmond, Ogden och Trzcinka (1999) finner i deras studie stöd för att antal 

handelsdagar med 0 i avkastning är en bra proxy för totala transaktionskostnader vilket inkluderar 

bid-ask spread, courtage och eventuella valutaväxlingsavgifter som investerare drar på sig vid handel 

i en aktie. Till följd av denna korrelation kan Lius (2006) mått på likviditet i hög utsträckning fånga 

upp handelskostnadsaspekten av likviditeten eftersom Liu bland annat mäter likviditet utifrån antal 

dagar med noll aktiehandel. 

 

2.4.4 Lius likviditetsmått LM12 

Till följd av att Liu (2006) ser brister i tidigare modellers förmåga att fånga upp likviditeten fullt ut 

konstruerar han ett nytt flerdimensionellt likviditetsmått, LM12. Hans nya mått inkluderar faktorerna 

handelshastighet, handelskvantitet och handelskostnad som beskrivs ovan. Stor vikt ligger på faktorn 

handelshastighet som innefattar de eventuella svårigheter med att genomföra en order. Det visar sig 

finnas en stark korrelation mellan Lius likviditetsmått LM12 och tidigare likviditetsmått som turnover 

(TO12), bid-ask spread (BA12) och size (MV) vilket tyder på att LM12 är ett framgångsrikt mått som 

klarar av att fånga upp flera dimensioner av likviditet. Det nya likviditetsmåttet visar sig även kunna 

förutspå en akties avkastning ett eller flera år framåt. 

 

2.4.5 Likviditetspremie 

Liu (2006) studerar förhållandet mellan dels likviditetsrisk och tillgångars prissättning, men även 

förhållandet mellan likviditetsrisk och anomalier. Liu menar att en investerare kommer att kräva en 

högre förväntad avkastning, det vill säga en likviditetspremie, för att kompenseras för risken att 
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inneha illikvida tillgångar som är svåra att sälja. I linje med detta resonemang påträffar Liu en 

likviditetspremie i sin studie där de minst likvida aktierna genererar högre avkastning jämfört med de 

mest likvida. Det finns även en signifikant skillnad mellan de näst minst likvida och de mest likvida 

aktierna. Det betyder att även efter att aktier med lägst antal handelsdagar utesluts, vilka kan vara 

aktier som investerare kanske finner ointressanta eller inte känner till, påträffas en signifikant 

likviditetspremie. 

 

Liu (2006) lägger stor vikt vid att betona tidigare modellers oförmåga att förklara prissättningen av 

illikvida aktier, han menar att dessa modeller inte klarar av att mäta likviditetsrisken. Då syftar Liu 

främst till CAPM men även Fama och Frenchs trefaktormodell. Liu ställer sig kritisk mot beta som 

mått på risk då han i sin studie kommer fram till att beta underskattar risken för illikvida aktier. Vid 

tillämpning av beta sjunker betavärdet då Liu rör sig från de mest likvida till de minst likvida aktierna. 

Detta innebär att om beta är ett komplett riskmått så ökar den totala risken ju mer likvid tillgången 

är, vilket avviker från argumentet att brist på likviditet ökar tillgångens totala risk. 

  

Lius (2006) syn på tidigare modellers bristande förmåga att förklara likviditetspremien tillsammans 

med vetskapen om att likviditetsrisken är viktig att ta hänsyn till motiverade Liu till att utveckla sin 

tvåfaktormodell, en förbättrad variant av CAPM som även tar hänsyn till aspekten likviditetsrisk. I 

sin studie kommer Liu fram till att aktier med låga marknadsvärden överavkastar aktier med höga 

marknadsvärden och att denna överavkastning är 0,581% per månad innan riskjustering. När han 

sedan justerar med hjälp av CAPM sjunker talet till 0,533% per månad. Det som inträffar när han 

justerar med sin egen tvåfaktormodell är att storlekseffekten helt försvinner. Liu kommer fram till att 

hans tvåfaktormodell inte bara fångar upp likviditetsrisken, vilket CAPM och Fama-Frenchs 

trefaktormodell misslyckas med, utan han finner också stöd för att denna likviditetsrisk har en 

förklarande effekt på anomalier som hittats på olika aktiemarknader.   

 

Andra forskare som, likt Liu (2006), utforskar förekomsten av en likviditetspremie är McKane och 

Britten (2018) med sin studie på Johannesburg Stock Exchange (JSE). De undersöker om det finns 

en likviditetspremie som kan förklara aktiers avkastning på JSE och om denna i sådant fall kan 

förklara storlekseffekten. McKane och Britten förklarar att faktorn likviditet har fått större 

uppmärksamhet på sistone men att forskare kommit fram till varierande resultat, vilken är 

anledningen till att de väljer att studera detta. I sin studie inkluderar McKane och Britten noterade 

aktier under perioden 2000–2015. De använder sig av tre mått på likviditet: turnover, return-to-

volume samt Lius LM12-mått. Alla tre likviditetsmått visar att avkastningen avtar i takt med att 

likviditeten ökar vilket tyder på en signifikant likviditetspremie. Aktierna sorteras sedan in i portföljer 
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utifrån graden av likviditet och avkastningen justeras med hjälp av CAPM, Fama-Frenchs 

trefaktormodell samt Lius likviditetsjusterade CAPM.  

 

Studien av McKane och Britten (2018) finner ett förhållande mellan storlek och likviditet där de 

aktierna med lägst marknadsvärde är de minst likvida. Det visar sig även finnas en stark negativ 

korrelation mellan B/M-kvoten och likviditet. B/M-kvoten sjunker i takt med att portföljerna blir mer 

likvida vilket innebär att illikvida aktier generellt sett har hög B/M-kvot och tvärtom. Detta menar 

McKane och Britten betyder att variablerna B/M samt marknadsvärde fångar upp delar av finansiell 

risk och likviditetsrisk, som mer effektivt kan mätas genom likviditet. 

 

McKane och Britten (2018) kommer likt Liu (2006) fram till att CAPM gör ett dåligt jobb med att 

förklara avkastningen för illikvida aktier. Med CAPM får de resultatet att ju mer beta avtar, det vill 

säga risken sjunker, desto mindre likvid är aktierna. Detta förklarar McKane och Britten (2018) 

överensstämmer med Rensburg and Robertsons (2003) slutsatser. När McKane och Britten (2018) 

applicerar Fama-Frenchs trefaktormodell justerar den bättre för avkastningen jämfört med CAPM 

men även den får det svårt när det kommer till de mest illikvida aktierna. Sist testas Lius 

likviditetsjusterade CAPM vilken visar på en klar förbättring i jämförelse med de två tidigare 

modellerna då den klarar av att förklara variationen i portföljernas avkastning. Sammanfattningsvis 

konstaterar McKane och Britten (2018) att det existerar en likviditetspremie på JSE och att denna 

bäst beräknas genom Lius LM-mått. 
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3. Metod  

I detta kapitel presenteras de val och synsätt som kommit att prägla hur studien utformats. Detta 

innefattar forskningsfilosofi, tillvägagångssätt, metodval och kvalitetskrav. Här ges en noggrann 

beskrivning av samtliga tillvägagångssätt för att underlätta för läsaren samt göra studien möjlig att 

replikera. 

   

3.1 Inledning 

Vi har genomfört en kvantitativ studie där metoden bestod av insamling av finansiella data från 

databasen Eikon tillhörande Thomson Reuters. Den information vi samlade in bestod därmed av 

sekundärdata och inhämtades för att undersöka hur aktiemarknaden beter sig. Vi har använt oss av 

aktier noterade på Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap) samt NGM och avgränsade vår 

population till aktier som har varit noterade under hela vår bestämda tidsperiod 2012–2018. Vi 

sorterade dessa aktier i portföljer utifrån aktiernas värde på LM12 där höga värden på LM12 

motsvarade en lägre grad av likviditet. Tanken med att skapa portföljer som gradvis skiljde sig åt i 

likviditet/marknadsvärde var att jämföra om det fanns något samband mellan portföljerna och 

framförallt mellan extremportföljerna. Vi undersökte om avkastningen för den mest likvida portföljen 

var lägre jämfört med den minst likvida portföljen, vilket i sådant fall indikerade att aktier med låg 

likviditet prissätts lägre och därmed genererar en högre avkastning. Om skillnaden i avkastning 

mellan den minst respektive mest likvida portföljen kontinuerligt visade sig vara tillräckligt stor 

betydde det att det fanns en likviditetspremie. 

 

3.2 Forskningsfilosofi 

Denna studie hade en positivistisk utgångspunkt i och med att vi är av åsikten att kunskap skapas 

genom att objektivt mäta eller studera något. Objektiviteten lämnar inget utrymme för egna tolkningar 

och därför ska kunskapsgenerering enligt oss vara oberoende av vem som mäter den. Detta stämmer 

överens med det Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarade om att någon med en positivistisk 

forskningsfilosofi har för avsikt att förklara någonting. Då vårt syfte var att undersöka om det fanns 

något samband mellan aktiers likviditet och dess avkastning lämpade sig det positivistiska synsättet 

bra eftersom det krävde att vi förhöll oss relativt värderingsfria när vi inhämtade och analyserade vår 

data.  

 

3.3 Kvalitetskrav 

Replikerbarhet, validitet och reliabilitet är vanliga kvalitetskrav inom företagsekonomi och 

kvantitativ forskning enligt Bryman och Bell (2017) och således föll det sig naturligt att vi 
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inkluderade dessa i vår studie. Vår bedömning av studiens tillförlitlighet och kvalitet har skett med 

avseende på dessa tre nämnda kriterier. 

 

3.3.1 Replikerbarhet 

Replikationer inom kvantitativ forskning är något som Dreber-Almenberg och Johannesson (2018) 

hävdade har avgörande betydelse för dess trovärdighet. De lyfte i sin studie fram det problematiska 

med att det har visat sig att publikationer i topptidskrifter ej gått att upprepa med samma resultat. Att 

studier upprepas och kommer fram till samma sak stärker dess resultat och författarna kunde därför 

inte nog betona vikten av att genomföra replikationer. I sin studie har Dreber-Almenberg och 

Johannesson genomfört ett antal replikationsprojekt och kom fram till att felaktiga slutsatser är vanligt 

förekommande.  

 

För att vår studie skulle bli replikerbar krävdes det att det tydligt framgick hur vi har gått tillväga. 

Detta har vi haft i åtanke när vi skrev metodkapitlet och därmed har vi beskrivit våra metodval och 

tillvägagångssätt så utförligt som möjligt. Detta ledde till att den enligt oss blev möjlig att replikera 

av andra.   

 

3.3.2 Validitet 

Validiteten har beskrivits av Roberts och Priest (2006) som ett mått på i vilken grad en studie mäter 

det den avser att mäta. Författarna gjorde skillnad på intern och extern validitet. Extern validitet 

beskrev de som en studies generaliserbarhet och om resultaten går att applicera på andra situationer 

eller personer än de som undersökts. Av den anledningen förklarade Roberts och Priest att det är 

viktigt att välja ett representativt urval. Vikten av att välja ett representativt urval bekräftades även 

av Bryman och Bell (2017). Roberts och Priest (2006) och Bryman och Bell (2017) menade att urvalet 

som väljs ut ska kunna representera hela populationen. Ytterligare en viktig faktor att ha i åtanke för 

att uppnå ett representativt urval förklarade Roberts och Priest rör valet av relevanta variabler. Vi fick 

en viss mängd bortfall på grund av att data saknades vilket vi varit medvetna om kan ha påverkat 

kvaliteten på urvalet och därmed validiteten negativt. Däremot har vi undersökt hela populationen 

och inte gjort något urval, vilket bidrar till att validiteten stärks. 

 

Intern validitet förklarade Roberts och Priest (2006) uppnås när det går att utesluta att någon yttre, 

extern faktor påverkat resultatet. Forskare vill alltså kunna säkerställa om det finns något kausalt 

samband mellan sina beroende och oberoende variabler eller om andra faktorer kan ha påverkat 
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resultatet. Tidigare har dolda faktorer visat sig vara en förklaring till forskningsresultat inom detta 

område, ett exempel är den omdebatterade storlekseffekten där forskare inte kunnat säkerställa om 

storleken varit den förklarande faktorn eller inte. Till följd av detta är validiteten ett kriterium som vi 

har ansett som ett av de viktigaste i vår studie. På grund av detta har vi vidtagit försiktighet med att 

dra för starka slutsatser eftersom dolda faktorer kan ha kommit att påverka vårt resultat.  

 

För att en studie ska vara pålitlig och därmed uppnå hög validitet behöver forskare enligt Roberts och 

Priest (2006) ta hänsyn till hur och när data inhämtas samt att källorna är tillförlitliga. I vår studie har 

vi använt databasen Eikon som enligt Thomson Reuters själva utgör den mest omfattande finansiella 

databasen i världen med information om allt gällande aktiekurser, räntor till valutakurser. Där finns 

data från 65 år tillbaka som sträcker sig över 175 länder. Databasen används av professionella 

fondförvaltare, investerare, banker och analytiker världen över. (Thomson Reuters, u.å.) Till följd av 

detta ansåg vi att denna databas var en pålitlig källa för insamling av data. 

 

3.3.3 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet syftar till att en studie skall kunna åstadkomma samma resultat om den 

återupprepas, vilket förklarades av Heale och Twycross (2015). Både validitet och reliabilitet 

beskrevs av Roberts och Priest (2006) som mått på ett forskningsresultats trovärdighet. Risken finns 

alltid att slumpmässiga händelser kan ha påverkat resultatet men genom att återupprepa studien och 

få samma resultat leder det till att den risken minskar betydligt. Fortsättningsvis menade Roberts och 

Priest att resultatet skall vara så pass stabilt att det inte förändras om studien upprepas vid ett annat 

tillfälle, förutsatt att allt annat är lika. Då vi samlat in sekundärdata från en databas hade vi erhållit 

oförändrat resultat oavsett tidpunkten för insamlingen vilket tyder på att vår studie bör hålla hög 

reliabilitet. 

 

3.4. Aktieurval 

 

Figur 1. Antal aktier studien omfattar. (Egen bild) 
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3.4.1 Totalpopulationsundersökning 

Vi har utfört en totalpopulationsundersökning, därmed har vi inte gjort något urval utan undersökt 

hela populationen. Vår population bestod av de 295 aktier som varit noterade på Stockholmsbörsen 

samt NGM under samtliga år mellan 2012 och 2018. Aktier som noterades efter 2012 ingick således 

inte i vår population. Vilka sökkriterier vi ställde in i databasen för att få fram data som utgjorde 

populationen har beskrivits nedan under “definition av population”.  

 

3.4.2 Definition av population 

Inledningsvis hade vi rådata innehållande 660 aktier när vår sökning var begränsad till att endast visa 

aktier noterade på Stockholmsbörsen eller NGM. Var någon aktie noterad på flera marknader så 

inkluderade vi endast de aktier som hade sin primära notering på Stockholmsbörsen respektive NGM. 

Ytterligare en avgränsning vi gjorde var att endast inkludera den mest likvida aktien i det fall då det 

fanns flera aktietyper (A- och B-aktier). Tanken med att inhämta data från aktier noterade på 

Stockholmsbörsen samt NGM var att vi ville fånga in framförallt hur Stockholmsbörsen prissattes 

(Large, Mid och Small Cap) men inkluderade även flera tillgångar som hade låga marknadsvärden 

för att identifiera flera potentiellt illikvida aktier. Därav inkluderades NGM men vi valde att utesluta 

First north samt Spotlight Stock Market med argumentet att dessa två sistnämnda inte på samma sätt 

är reglerade börser. Studien har undersökt åren 2012–2018 vilket är en period som kännetecknats av 

ett positivt börssentiment där underliggande marknadsindex som helhet har haft en tydlig positiv 

avkastning. Detta gjorde vi eftersom Grundy och Malkiel (1996) fann att beta i högre utsträckning 

korrelerar mot faktisk avkastning om underliggande marknadsindex under hela mätperioden har en 

tydlig positiv/negativ trend i dess avkastning.  

 

Vår avsikt var att studera de företag som varit noterade hela vår valda tidsperiod (2012–2018) vilket 

är varför vi begränsade vår sökning till aktiva företag och exkluderade de “döda”. Detta gjordes delvis 

för att förenkla studien men också för att vi ville studera hur samma population av aktier förändrades 

under denna tidsperiod. Efter denna avgränsning kvarstod företag som var aktiva vid tidpunkten för 

datainsamlingen men som noterades efter 2012 och av den anledningen saknade fullständiga data för 

hela perioden. För dessa aktier fanns det information från och med datumet då dessa noterades men 

för tiden innan fick vi endast ut “NA” (not available) från databasen. Av denna anledning 

exkluderades alla aktier som noterades efter 2012. Efter att vi rensade bort de aktier som inte varit 

aktiva under hela tidsperioden återstod 295 aktier, vilket utgjorde vår population.  
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3.4.3 Bortfall och exkluderingar 

På en del ställen uppkom felmeddelandet “ERROR” vilket berodde på att databasen av någon 

anledning saknade information för dessa aktier. Följaktligen avlägsnades dessa från studien då ingen 

information fanns att tillgå. När inte fullständiga data fanns för att räkna ut samtliga mått för dessa 

295 aktier exkluderades dessa aktier från samtliga tester. Detta eftersom vi har genomfört Spearmans 

korrelationstest mellan våra olika variabler och då behövdes data i par, det vill säga lika många 

observationer för samtliga aktier.  

 

Ett undantag var för variablerna bid och ask där inte samtliga aktier med bortfall av data exkluderades 

från studien. I bid och ask variablerna fanns det 16 aktier som hade 10 eller fler dagar med 

ofullständiga data och dessa exkluderades från studien. Det fanns också 114 aktier som hade 9 eller 

färre dagar med bortfall och en majoritet av dessa aktier hade endast en dags bortfall. Eftersom kvoten 

mellan bid och ask inte förändras mycket från en dag till en annan valde vi att manuellt justera dessa 

114 aktier till samma värde på bid-ask som tidigare handelsdag. Detta beslut gjorde vi eftersom vi 

inte ville tvingas exkludera för många aktier från vår studie. 

 

I historic beta saknades fullständiga data för tre aktier vilket gjorde att dessa aktier exkluderades från 

studien. Vid uträkningen av B/M-kvoten (utifrån M/B-kvoten) saknades fullständiga data för 20 aktier 

och således exkluderades dessa. Även de aktierna med negativa värden på B/M exkluderades i linje 

med Fama och Frenchs (1992) metodval. Dessa exkluderingar gjorde att vi fick kvar 256 aktier med 

fullständiga data. 

 

3.5 Datainsamling 

Insamlingsprocessen bestod uteslutande av insamling av data från databasen Eikon. Utöver detta 

gjorde vi beräkningar med hjälp av Microsoft Excel för vår insamlade data för att skapa de variabler 

som vi inte direkt kunde hämta från databasen. All data är insamlad från och med 1 januari 2012 till 

och med 31 december 2018. I tabell 1 nedan följer en lista på den data vi hämtade ut från databasen:  
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Tabell 1. Lista över inhämtade data från databasen Eikon. (Egen bild) 

 

Utifrån den data vi samlade in från databasen ut gjorde vi sedan beräkningar för att få ut de ytterligare 

variabler vi behövde. Tabell 2 nedan visar vilka beräkningar vi har gjort: 

 

 

Tabell 2. Förklaring av beräkningar. (Egen bild) 

 

Vi samlade in måtten TO12 (Genomsnittlig daglig handelsvolym de senaste 12 månaderna), Return 

to volume (kvoten mellan aktiens dagliga avkastning och dagens volym under de senaste 12 

månaderna), och bid-ask spread (genomsnittlig daglig relativa bid-ask spreaden under tidigare 12 

månader) och kontrollerade i vilken grad dessa korrelerade med LM12. Detta var för att se om LM12 

fångade upp dessa tre dimensioner av likviditet. 

 

3.5.1 Riskjustering 

Vi hämtade ut leveraged beta baserat på tidigare fem år direkt från Thomson Reuters databas för 

samtliga 256 aktier och utifrån betavärdet för de enskilda aktierna beräknades beta för 

aktieportföljerna. Liu (2006) menade att beta var ett dåligt mått på risk eftersom aktier med låg 

likviditet i hans studie fick låga betavärden och vice versa. Tanken var att om vi liksom Liu skulle 

kommit fram till att beta inte var ett bra sätt att uppmäta aktieportföljens risk, det vill säga att beta 

pekade på att aktier med låg likviditet var mindre riskfyllda, skulle det ytterligare ha stärkt 

uppfattningen att beta inte är ett bra sätt att uppmäta risken för illikvida aktier. 
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3.5.2 Kvalitetskontroll av insamlade data 

För samtliga variabler som vi hämtade från databasen har stickprov gjorts för att säkerställa att den 

data vi har samlat in stämde överens med faktiska data. Detta har vi gjort mot årsredovisningen för 

data som hörde till företagens balansräkning samt via Nasdaqs hemsida för de variabler som handlade 

om data från aktiemarknaden. Exempelvis hade vissa aktier i vårt datamaterial en stor mängd nollor 

för variabeln VO vilket gjorde oss fundersamma och vi valde att kontrollera dessa så att inte nollorna 

berodde på att denna data var felaktig. I samtliga fall var dessa korrekta och vi bekräftade att nollorna 

var ett resultat av aktiernas illikviditet. Vad gäller de egna beräkningar vi gjort, exempelvis 

marknadsvärdet, valde vi även där att göra stickprov för att kontrollera att vi fick ut rätt värden. 

 

3.5.3 Skatter & transaktionskostnader 

Fama (1970) menade att ökade transaktionskostnader försämrar marknadseffektiviteten eftersom 

detta gör att investerare inte kommer att vilja agera på felprissättningar om inte dessa är tillräckligt 

stora, vilket gör att dessa transaktionskostnader i teorin bör inkorporeras i studien. Merton (1973) 

menade däremot att uppskatta och ta hänsyn till storleken på transaktionskostnader i 

prissättningsmodeller är problematiskt och i linje med detta har vi inte tagit hänsyn till 

transaktionskostnader i denna studie. Vid köp och försäljning av aktier uppkommer också 

skattemässiga effekter för investerare alternativt schablonbeskattningskostnader om investeraren har 

aktier placerade på en kapitalförsäkring/investeringssparkonto. Dessa respektive kostnader har vår 

studie valt att bortse från. 

 

3.6 Manuell bearbetning av data 

När vi hämtade ut vissa variabler som exempelvis avkastning per dag från databasen så inkluderade 

denna variabel olika många totalt antal handelsdagar per år vilket gjorde att vi behövde justera detta. 

Vi använde oss av funktionen “exact” i excel och jämförde variablernas dagar mot varandra och tog 

manuellt bort de extra antal dagar så att datamaterialet blev identiskt i antal dagar och därmed 

jämförbart. I datamaterialet för bid-ask spreaden har vi som tidigare nämnt manuellt sökt efter N/A i 

datamaterialet och justerat dessa handelsdagar utan data till tidigare dags bid-ask spread på 114 aktier 

som därmed kunde inkluderas i studien. 
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3.7 Indelning i portföljer 

 

 

Figur 2. Illustration av vårt huvudtest med 10 likviditetsbaserade portföljer samt antal aktier i 

respektive portfölj. (Egen bild) 

  

Ovan visas en översiktlig bild av våra sammansatta portföljer som är sorterade efter aktiernas grad av 

likviditet (LM12). Totalt ingick 256 aktier i vår undersökning som sedan i de flesta tester delades in 

i 10 portföljer vilka innehöll 25 respektive 26 aktier per portfölj. Beteckningen LL står för låg 

likviditet och representerar vår minst likvida portfölj medan HL är vår benämning för portföljen 

innehållande de mest likvida aktierna. Däremellan stiger likviditeten gradvis för varje steg. 

Portföljernas likviditet bestämdes av LM12-värdet där ett lågt LM12-värde innebär en mer likvid 

aktie. För varje år sorterades aktierna på nytt efter årets LM12-värden (ombalansering) och 

sammansättningen av portföljerna skiljde sig därmed åt mellan åren. För samtliga tester placerade vi 

flest antal aktier i de portföljer som hade högst likviditet/marknadsvärde, i de fall där antal aktier för 

varje portfölj inte kunde delas jämnt mellan portföljerna. 

 

3.7.1 Graden av likviditet - beräkning av aktiernas LM12-värde 

I figur 3 nedan visas Lius (2006) formel som vi använde vid beräkningen av aktiernas grad av 

likviditet för sortering av portföljerna. Bilden visar en översättning av den ursprungliga engelska 

formeln.  

 

 

Figur 3. Lius LMx-formel för att beräkna en akties grad av likviditet. (Egen översättning) 
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3.8 Tester 

 

3.8.1 Test 1: Portföljtest av LM12-baserade portföljer 

I studiens första test mättes avkastning och beta baserat på våra 10 likaviktade likviditetsbaserade 

portföljer (se figur 2) med 1 års innehavstid (kalenderår). Efter 1 år ombalanserades innehållet i 

samtliga tio portföljer utifrån aktiernas LM12-värde vid samma tidpunkt. Portföljens betavärde är 

genomsnittet av de enskilda tillgångarnas betavärden eftersom portföljen antogs vara likaviktad mot 

samtliga aktier i portföljen. Avkastningen för samtliga tester hämtade vi ut från databasen och denna 

avkastning tar hänsyn till utdelningar genom att utdelningens storlek adderats tillbaka till aktiepriset 

(utdelningarna har återinvesterats). 

 

3.8.2 Test 2: Spearmans korrelationstest i SPSS 

Statistikprogrammet SPSS har använts till att utföra korrelationstester. Den typ av korrelationsmått 

vi använt är Spearmans korrelationskoefficient eller Spearmans Rho som det även kallas. Detta är ett 

mått som mäter sambandet mellan variabler som beskrivs med hjälp av en monoton funktion, till 

skillnad mot Pearsons korrelationskoefficient som mäter linjära samband. Spearmans 

korrelationskoefficient kan anta värden mellan -1 och +1 där +1 eller -1 visar perfekt positivt 

respektive negativt samband. Om variabel x stiger samtidigt som variabel y aldrig sjunker så kommer 

Spearmans koefficient visa en starkt positiv korrelation (se figur 4). Pearsons koefficient hade i 

samma fall också visat ett positivt samband men däremot ett svagare samband. Vår avsikt var att 

undersöka det eventuella sambandet mellan variablerna oavsett om det var linjärt eller inte vilket 

gjorde att Spearmans korrelationstest lämpade sig bäst för vår studie och detta överensstämde också 

med Lius (2006) metodval. Croux och Dehon (2010) påpekade också hur Spearmans korrelationstest 

till skillnad från Pearsons korrelationstest är lämpligt för datamaterial som inte är normalfördelade 

samt att Spearmans korrelationstest också är mer robust för påverkan av outliers. 
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Figur 4. Exempel på en monotont ökande funktion. (Egen bild) 

 

Vi har samlat in parvisa data och räknade ut korrelationen mellan LM12 och ett antal variabler. I linje 

med Lius metod valde vi att undersöka RtoV12, BA12, B/M, TO12 och MV och sedan adderade vi 

även variablerna beta och avkastning.  Kravet på parvisa data betyder att vi behövde data som är 

komplett för samtliga företag för att dessa skulle kunna jämföras. Dessa parvisa data jämförde vi 

sedan mot varandra med Spearmans korrelationstest för att se om det fanns några monotona 

funktioner mellan dessa variabler. Antal aktier var detsamma (256) som i tidigare portföljtest och 

med data för sju år för dessa företag innebar det 1792 parvisa observationer förutom för variabeln 

avkastning som hade data för sex år och därmed 1536 observationer. Följaktligen har avkastningen 

jämförts mot parvisa data för respektive 1536 observationer för de övriga variablerna. Samtliga 

korrelationstester förutom avkastning var statistiskt säkerställda på 1 procents signifikansnivå. 

 

3.8.3 Test 3: Segmentanalys 

Ytterligare portföljer skapades sedan där samma aktier delades in i 3 segment utifrån MV. Utifrån 

dessa tre segment av marknadsvärde (Lägsta, medium och högsta) delades aktierna i varje segment 

in i fem portföljer (Se figur 5) utifrån LM12 och sedan uppmättes avkastningen samt betavärdet för 

dessa, på samma sätt som det första testet. Innehållet i portföljerna ombalanserades årligen och 

samtliga portföljer var likaviktade bland portföljens innehav. Anledningen till att vi valde att skapa 

dessa ytterligare portföljer var för att kunna uppmäta skillnaderna i avkastning mellan den minst 

likvida portföljen och den mest likvida portföljen (likviditetspremien) för olika segment i urvalet för 
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att se om den skiljde sig åt i dessa segment samt för att se hur homogena segmenten var i betavärden. 

Genom sorteringen på MV ville vi undersöka om storlek var en bra proxy för grad av likviditet. Figur 

5 nedan illustrerar segmentanalysen och hur portföljerna har delats in.  

 

 

Figur 5. Illustration av segmentanalys utifrån MV (Egen bild) 

 

3.8.4 Test 4: Buy and hold utifrån LM12 samt marknadsvärde 

Här sorterade vi aktierna i vårt urval utifrån LM12 respektive marknadsvärde vid tidpunkten 2013-

01-01 likt metodvalet i det första testet men istället för att ombalansera innehållet i portföljerna årligen 

så innehöll portföljerna samma aktier under hela tidsperioden 2013–2018. Utifrån detta beräknades 

den totala avkastningen inklusive utdelningar samt genomsnittligt LM12-värde för portföljerna. 

 

3.9 Metodkritik 

 

3.9.1 Look ahead bias 

Banz och Breen (1986) menade att look ahead bias uppstår om forskare är oförsiktiga med vilka 

datum som information är tillgänglig för allmänheten och den negativa effekten blir att forskaren 

utgår från att investerare kan göra exakta uppskattningar för framtiden. Detta uppenbarar sig till 

exempel om en studie utgår från att informationen i en årsredovisning är tillgänglig för investerare 

den tredje januari och sedan drar slutsatsen att aktiepriset är för lågt denna dag med tanke på den stora 

vinst som genererades i årets sista kvartal. I verkligheten kan det däremot ta flera månader innan 

denna information är tillgänglig för investerare och aktiepriset därmed justeras. Det är alltså viktigt 

att tänka på att informationen för dessa nyckeltal ska vara tillgänglig för en investerare under studiens 

mätperiod. I vår studie var detta relevant när vi beräknade B/M-kvoten. Eftersom årsredovisningen 

alternativt bokslutskommunikén för företag inte finns tillgängliga direkt vid årsskiftet kunde vi inte 



 

 

 

26 

räkna med att investerare kunde använda informationen om företagets eget kapital från 

årsredovisningens för att räkna ut bokfört värde på företagets tillgångar den första januari. Eftersom 

huvudpoängen med vår studie inte var att mäta och jämföra B/M-kvoten har vi trots ovan nämnd 

problematik med att använda kalenderår som mätperiod valt att använda oss av kalenderår vilket gör 

att B/M-kvoten i vår studie har dessa problem kopplade till look ahead bias. 

 

3.9.2 Survivorship bias 

Ett annat problem som kan uppstå när avkastningen för en portfölj skall uppmätas är det som kallas 

för survivorship bias, förklarade Hallahan och Faff (2001). Detta förklarade Hallahan och Faff kan 

uppstå i undersökningar när datainsamlingen endast består av de som “överlevt”, vilket i vår studie 

motsvarades av aktiva företag. Genom att vi endast inkluderade de som överlevt kan det enligt 

Hallahan och Faff leda till att resultatet överskattas. Vi har i vår studie valt att undersöka företag som 

överlevt under hela undersökningsperioden eftersom vi var intresserade av att studera samma grupp 

av aktier och göra korrelationstester mellan dessa. Detta gör att alla aktier som inte hade fullständiga 

data under hela perioden och därmed av olika anledningar inte fanns kvar eliminerades. Vad sådant 

berodde på kan vara att de gått i konkurs eller blivit uppköpta. Detta gör att survivorship bias berört 

vår studie i allra högsta grad. Genom att vi varit medvetna om detta kunde vi vidta en större 

försiktighet när vi drog våra slutsatser. Vi har alltså tagit i beaktning att resultat vi fick kanske inte 

återspeglade verkligheten på bästa sätt och att avkastningen därmed kan ha överskattats.  

 

3.9.3 Likaviktade portföljer 

Vi har i vår studie utgått från att portföljens innehav hela tiden varit likaviktade, det vill säga att 

portföljens tillgångar är allokerade i lika hög grad mot varje aktie i portföljen. Detta är i verkligheten 

inte realistiskt eftersom avkastningen hos tillgångarna gör att deras vikt i portföljen förändras på 

daglig basis. Om en investerare genom köp och försäljning av aktier hela tiden ombalanserar sin 

portfölj för att skapa en likaviktning för att kringgå detta skulle det skapa väldigt stora 

transaktionskostnader vilket inte är önskvärt. Eventuella transaktionskostnader som uppkommer är 

någonting som studien inte heller har justerat för. Att portföljerna antogs vara likaviktade behöver 

däremot inte göra att avkastningen överskattats utan det faktum att tillgångarna i praktiken inte är 

likaviktade under innehavstiden kan också ha gjort att avkastningen i vår studie underskattats som ett 

resultat av detta. Däremot blev alltså studiens resultat inte fullt ut rättvisande mot verklig 

portföljutveckling i praktiken eftersom tillgångarna i praktiken inte kan antas vara likaviktade. 
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3.9.4 Sekundärdata 

Sekundärdata har beskrivits av Johnston (2014) som analys av data som redan samlats in av någon 

annan. Därav har vi använt sekundärdata eftersom vi hämtade information från en databas. Vidare 

förklarade Johnston att det är viktigt att förstå vem som samlat in primärdatan och vad syftet var då 

detta kan påverka bland annat urvalets storlek. Hon menar alltså att det är viktigt vid användandet av 

sekundärdata att kontrollera om informationen kan ge oss det vi har för avsikt att undersöka. Två av 

de största fördelarna som Johnston benämner beträffande sekundärdata är bekvämlighetsaspekten 

samt kostnadseffektiviteten. Om tillförlitliga data finns tillgänglig är sekundärdata att föredra menar 

Johnston då det kan ge forskaren tillgång till ett stort urval av högkvalitativa data. Då databasen Eikon 

innehöll all data som vi behövde blev valet att använda denna sekundärdata lätt. Eftersom någon 

annan har samlat in primärdatan kan det göra att sekundärforskaren inte vet om den kan lita på 

kvaliteten på den insamlade datan, menade Johnston, eftersom sekundärforskaren inte är medveten 

om eventuella problem som uppstått vid insamlingen. Eftersom Eikon är den största databasen vad 

gäller finansiell information och används världen över av professionella investerare och banker gjorde 

detta att vi ansåg att informationen hade hög pålitlighet och därmed var lämplig för vår studie.  
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4. Resultat 

Följande kapitel beskriver de resultat som studien fick. Studien är i indelad i fyra olika typer av tester: 

Portföljtest av LM12-baserade portföljer med ett års innehavstid, Spearmans korrelationstest, 

segmentanalys av MV samt ett test av en Buy and hold strategi utifrån LM12 och MV. 

 

4.1 Test 1: Portföljtest av LM12-baserade portföljer 

 

4.1.1 Avkastning år 2013–2018 

 

 

Tabell 3. Årlig portföljavkastning i antal procent för samtliga 10 portföljer inklusive de enskilda 

portföljernas genomsnittliga avkastning för hela tidsperioden och likviditetspremien. (Egen bild) 

 

Tabell 3 visar det första testet där 10 portföljer skapas och årligen ombalanseras utifrån aktiernas 

LM12-värden. Här presenteras resultatet av samtliga portföljers procentuella avkastning för åren 

2013–2018 inklusive medelvärdet för alla år. Tabellen visar även LL-HL vilket är skillnaden i 

avkastning mellan den lägst respektive mest likvida portföljen. Detta test visar inget entydigt resultat 

där en portfölj utklassar någon annan. Vad vi kan se är att tre av åren avkastar LL-portföljen bättre 

än HL medan det ser ut på motsatt sätt de resterande tre åren. Sett till genomsnittlig avkastning för 

hela tidsperioden avkastar däremot LL 4,2 procentenheter bättre än HL. 
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4.1.2 Betavärden år 2013–2018 

 

 

Tabell 4. Samtliga portföljers betavärden för respektive år, portföljernas betavärden för hela 

tidsperioden samt HL-LL (Den riskpremie som de mest likvida aktierna får) (Egen bild) 

 

Resultatet av portföljernas betavärden presenteras ovan i tabell 4. Även här visas medelvärdet för 

hela tidsperioden samt skillnaden mellan den minst respektive mest likvida portföljen. Här 

uppmärksammar vi tecken på att det finns något typ av förhållande mellan aktiernas grad av likviditet 

och deras betavärden. Tabellen visar inte att beta kontinuerligt stiger för varje steg när vi rör oss från 

LL till HL men däremot vid en jämförelse ser vi att HL-portföljen uppvisar avsevärt högre betavärden 

i förhållande till LL-portföljen. Den minst likvida portföljen har betavärden på 0,3–0,5 medan 

portföljen med högst likviditet uppvisar betavärden kring 1 under samtliga år. LL-portföljens låga 

betavärden tyder på att dessa aktier varierar mindre jämfört med marknaden och därför anses ha låg 

risk. Tillgångar med betavärden större än 1 anses ha högre risk jämfört med underliggande 

marknadsindex vilket enligt vår studies resultat skulle betyda att HL-portföljen är betydligt mer 

riskfylld jämfört med LL-portföljen.  

 

4.2 Test 2: Korrelationstester 

Nedan följer resultatet av Spearmans korrelationstester gjorda med LM12 tillsammans med var och 

en av variablerna RTOV12, avkastning, MV, TO12, beta, B/M och BA12. Samtliga korrelationer 

förutom avkastningen är signifikanta på 1 procents signifikansnivå där * symboliserar ett icke 

statistiskt signifikant samband. 
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Tabell 5. Spearmans korrelationskoefficient för samtliga uppmätta variabler. (Egen bild) 

 

4.2.1 Return to volume (Rtov12) 

Spearmans korrelationskoefficient visar en korrelation mellan Rtov12 och LM12 på 0,816 vilket är 

ett starkt positivt samband. Detta betyder att LM12 i hög grad fångar upp hur priskänsliga illikvida 

aktier är vid ökad handelsvolym.  

 

 

Tabell 6. Spearmans korrelationstest mellan variablerna return to volume och LM12. 

 

4.2.2 Bid-Ask-Spread (BA12) 

När korrelationen mellan LM12 och BA12 undersöks finner vi att dessa variabler samvarierar. Som 

figuren nedan visar är Spearmans korrelationskoefficient 0,733 vilket tyder på ett starkt positivt 

samband. Likviditetsmåttet LM12 lyckas därmed i vår studie att fånga handelskostnadsaspekten av 

likviditeten.  
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Tabell 7. Spearmans korrelationstest mellan variablerna BA12 och LM12. 

 

4.2.3 Book-to-market (B/M) 

Tabell 8 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan LM12 och B/M. En ökning av LM12 

(minskad likviditet) leder alltså i viss mån till att book-to-market kvoten ökar.  

 

Tabell 8. Spearmans korrelationstest mellan variablerna B/M och LM12. 
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4.2.4 Turnover (TO12) 

Då TO12 mäts mot LM12 syns ett starkt negativt samband med en korrelationskoefficient på -0,799. 

Detta innebär att aktier med låga TO12-värden kommer att vara aktier med höga LM12-värden. Med 

andra ord betyder detta att illikvida aktier uppvisar en lägre omsättningshastighet. 

 

Tabell 9. Spearmans korrelationstest mellan variablerna turnover och LM12. 

 

4.2.5 Marknadsvärde (MV)  

Efter att ha genomfört korrelationsanalys mellan variablerna MV och LM12 finner vi att Spearmans 

korrelationskoefficient är -0,573 vilket tyder på en negativ korrelation mellan LM12 och MV. Det 

negativa sambandet betyder att i takt med att LM12 antar ett högre värde (blir mindre likvid) kommer 

MV att sjunka. Det blir därför tydligt att storleken kan fungera som en rimlig proxy för grad av 

likviditet. 

 

Tabell 10. Spearmans korrelationstest mellan variablerna market value och LM12. 
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4.2.6 Beta (leveraged 5Y beta) 

Korrelationstestet mellan variablerna LM12 och beta visar att dessa variabler förhåller sig till 

varandra med ett negativt samband. Med en korrelationskoefficient på -0,305 är inte sambandet 

jättestarkt men att ett samband finns kan konstateras. Efter att ha uppmätt betavärdet på våra LM12-

baserade portföljer tidigare gav detta en indikation på att ett negativt samband skulle finnas 

variablerna emellan. Detta negativa samband tyder på att likvida aktier i större utsträckning har höga 

betavärden jämfört med illikvida aktier. 

 

Tabell 11. Spearmans korrelationstest mellan variablerna beta och LM12. 

 

4.2.7 Avkastning och LM12  

Resultatet av korrelationsanalysen mellan LM12 och avkastning indikerar ett mycket svagt negativt 

samband. Anmärkningsvärt är dock att resultatet inte är statistiskt signifikant vilket gör att inget 

samband kan säkerställas. Till följd av att inget signifikant samband föreligger kan vi inte statistiskt 

utesluta att det är slumpmässiga händelser som gjort att vi fått detta resultat. 

 

 

Tabell 12. Spearmans korrelationstest mellan variablerna avkastning och LM12. (Ej statistiskt 

signifikant) 
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4.3 Test 3: Segmentanalys utifrån MV 

 

Figur 6. Portföljernas avkastning i antal procent i segmentet med lägst MV. (Egen bild) 

 

Figur 7. Portföljernas avkastning i antal procent i segmentet med medium MV. (Egen bild) 

 

Figur 8. Portföljernas avkastning i antal procent i segmentet med högt MV. (Egen bild) 

 

Figur 9. Portföljernas betavärde i segmentet med lägst MV. (Egen bild) 
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Figur 10. Portföljernas betavärde i segmentet med medium MV. (Egen bild) 

 

Figur 11. Portföljernas betavärde i segmentet med högt MV. (Egen bild) 

 

4.3.1 Avkastning 

I tabell 13–15 visas avkastningsresultatet för våra tre segment utifrån marknadsvärde. Efter denna 

indelning i segment skapas portföljer utifrån aktiernas LM12-värde. Detta innebär att jämförelser kan 

göras inom varje segment för att se om de skiljer sig åt i avkastning. Tabell 13 motsvarar den tredjedel 

av aktier med lägst marknadsvärde och här ser vi att det finns en stor skillnad i avkastning mellan LL 

och HL-portföljerna med ett genomsnitt på 15,8 procentenheter. I tabell 14 (medium MV) ser vi att 

skillnaderna i avkastning mellan HL och LL-portföljerna är låg där LL-portföljen i genomsnitt 

avkastat 2,9 procentenheter mindre jämfört med HL-portföljen. I tabell 15 (högt MV) ser vi hur 

portfölj LL avkastar i genomsnitt 16,7 procentenheter mindre jämfört med HL-portföljen.  

 

Tabell 13. Avkastning i antal procent för år 2013–2018 i segmentet: lågt MV. (Egen bild) 
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Tabell 14. Avkastning i antal procent för år 2013–2018 i segmentet: medium MV. (Egen bild) 

 

 

Tabell 15. Avkastning i antal procent för år 2013–2018 i segmentet: högt MV. (Egen bild) 

 

4.3.2 Beta 

Tabell 16–18 nedan presenterar portföljernas betavärden för samma segment som i avsnitt 4.3.1. 

Tabell 16 representerar därmed den tredjedel av aktier med lägst marknadsvärde, tabell 17 det 

segment med medium marknadsvärde och tabell 18 av det segmentet med högst marknadsvärde. 

Utifrån dessa tre tabeller kan vi se att portföljerna inom samma segment i stor grad liknar varandra 

vad gäller beta. I genomsnitt förekommer inga signifikanta skillnader mellan portfölj HL och LL i 

segmentet med lägst MV och likadant i tabell 18 med högst MV syns endast en marginell skillnad 

sett till dess genomsnittliga betavärden. Tabell 17 (medium MV) skiljer sig däremot gentemot de två 

övriga genom att visa upp en ganska stor skillnad i betavärden på 0,3 i genomsnitt. 

 

 

Tabell 16. Betavärden år 2013–2018 i segmentet: lågt MV. (Egen bild) 
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Tabell 17. Betavärden år 2013–2018 i segmentet: medium MV. (Egen bild) 

 

 

Tabell 18. Betavärden år 2013–2018 i segmentet: högt MV. (Egen bild) 

 

4.4 Test 4: Buy and hold – Innehavsperiod: 6 år 

Slutligen utförs ett test där portföljernas sammansättning av aktier hålls konstanta under hela 

tidsperioden på sex år för att se huruvida avkastningen mellan portföljernas extremportföljer 

förändras. 

 

4.4.1 Sortering utifrån LM12 

 

 

Figur 12. Avkastningen i antal procent när samma aktier innehas i portföljerna under hela 

sexårsperioden. (Egen bild) 
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Detta test består av att testa en så kallad buy and hold-strategi där portföljens innehav är oförändrat 

under hela tidsperioden. Aktierna sorteras in i portföljer baserat på deras respektive LM12-värde i 

början på 2013 och dessa aktier behålls sedan i respektive portfölj under hela tidsperioden för att se 

hur dessa avkastar. Figur 12 visar portföljernas totala avkastning i antal procent under sex års tid. Här 

syns en tydlig skillnad i avkastning mellan portföljerna där HL-portföljen genererar 174,1% i 

avkastning på sex år samtidigt som LL-portföljen avkastar 296,3% under samma tidsperiod, det vill 

säga en skillnad med 122,2 procentenheter. Inte bara mellan den minst respektive mest likvida 

portföljen är skillnaden påtaglig utan även den andra (D9) och tredje (D8) minst likvida portföljen 

presterar bättre än samtliga övriga mer likvida portföljer.  

 

Vi kan se i figur 13 hur den minst likvida portföljens genomsnittliga LM12-värde hela tiden sjunker 

under tidsperioden, således blir portföljen betydligt mer likvid varje år samtidigt som den genererar 

en överavkastning jämfört med den mest likvida portföljen. Den minst likvida portföljen har reducerat 

sitt genomsnittliga LM12-värde med 76,2% och 112,2 i absolut reduktion. I figur 14 presenteras det 

årliga genomsnittliga LM12-värdet för den mest likvida portföljen, vilket i absolut förändring har 

ökat från 0,000046 år 2013 till 0,2318 år 2018. 

 

 

Figur 13. Genomsnittligt LM12-värde för LL-portföljen. (Egen bild) 
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Figur 14. Genomsnittligt LM12-värde för HL-portföljen. (Egen bild) 

 

4.4.2 Sortering utifrån MV 

 

Figur 15. Avkastningen i antal procent när samma aktier innehas i portföljerna under hela 

sexårsperioden. (Egen bild) 

 

Vi utför ytterligare ett test som liknar testet för buy and hold portföljerna utifrån LM12 men med 

modifikationen att portföljerna sorteras utifrån MV istället för LM12 per 2013-01-01. Avkastningen 

för dessa buy and hold portföljer utifrån MV illustreras i figur 15. Här ser vi hur den portfölj med 

lägst MV per 2013-01-01 avkastar 424,8% jämfört med den portfölj med högst MV som endast 

avkastar 65,5% under samma tidsperiod, det är alltså en skillnad på 359,3 procentenheter.  
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I figur 16 kan vi se att LM12-värdet för portföljen lägst MV sjunker för varje år och reduceras med 

totalt 91,6% och 84,58 i absolut förändring under 2013–2018. I figur 17 ser vi att LM12-värdet för 

portfölj högst MV minskar under innehavstiden med -90,6% men den absoluta förändringen är 

betydligt mindre (0,39). 

 

 

Figur 16. Genomsnittligt LM12-värde för portföljen med lägst marknadsvärde per 2013-01-01. (Egen 

bild) 

 

Figur 17. Genomsnittligt LM12-värde för den portföljen med högst marknadsvärde per 2013-01-01. 

(Egen bild) 
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5. Analys och diskussion  
I detta avsnitt analyserar vi studiens resultat utifrån de fyra tester som vi har gjort. Dessa respektive 

testresultat analyseras och diskuteras utifrån studiens teoretiska referensram för att undersöka vad 

som kan förklara våra resultat.  

 

5.1 Test 1: Portföljtest av LM12 

Resultatet av det första portföljtestet är att likviditetspremien varierar mycket mellan olika år där den 

under vissa år visar negativa värden och vissa år visar positiva värden (Tabell 3). Detta tyder på att 

det inte finns ett tydligt samband mellan avkastning och portföljens grad av likviditet. 

Genomsnittsstorleken på likviditetspremien är 4,2% per år vilket indikerar att en svag 

likviditetspremie existerar men eftersom det är så stor variation mellan olika år så är sambandet inte 

starkt.  Liu (2006) hittar i princip en perfekt monoton funktion mellan avkastning och portföljernas 

likviditet när han rör sig från den minst likvida portföljen till den mest likvida portföljen vilket alltså 

är en markant skillnad från det resultat vi fick. 

 

Anledningen till att studiernas resultat skiljer sig åt kan vara att vår mätperiod för avkastning är 

relativt kort på 6 år (2013–2018) jämfört med Liu som undersökte data för 40 år (1963–2003). En 

annan tänkbar förklaring är att underliggande marknader skiljer sig åt i effektivitet eller har blivit mer 

effektiva vid studiens mätperiod eftersom Liu undersökte den amerikanska aktiemarknaden. 

Effektiviteten av momentumbaserade strategier kan också vara en tänkbar skillnad mellan dessa 

marknader eftersom aktier med höga LM12-värden tenderar att ha en lägre historisk avkastning under 

tidigare tolv månader. Historisk avkastning för aktier med höga LM12-värden är därmed en tänkbar 

förklaring till varför dessa ej genererar speciellt hög avkastning under innehavsperioder på ett år. 

Jegadeesh och Titman (1993) påpekar i deras studie hur momentumstrategier ger en signifikant 

överavkastning kommande 3–12 månader och detta skulle kunna förklara varför portfölj LL inte 

avkastar speciellt högt i test 1 eftersom vi utgår från att portföljerna byter innehåll var 12:e månad.  

 

Portföljerna bestod under samtliga år av 25 eller 26 likaviktade aktier vilket gör att graden av 

diversifiering i våra undersökta portföljer bör vara relativt god med tanke på att Evans och Archer 

(1968) menar att fler än 10 aktier ger en tillräckligt hög grad av diversifiering och Statman (1987) 

anser att det krävs 30 aktier för att skapa fullgod diversifiering i en portfölj. 

 

Portföljernas betavärden visar en stor skillnad där portfölj LL har ett genomsnitt på 0,38 och HL-

portföljen har ett genomsnitt på 1,02. Detta fenomen där beta uppskattar att aktier med låg likviditet 
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har en lägre systematisk risk jämfört med aktier med hög likviditet är något som även Liu (2006) 

uppmärksammar. Liu motsätter sig denna slutsats som betavärdet indikerar eftersom han menar att 

de minst likvida aktierna skall ha en högre riskprofil eftersom bristen på likviditet är en ytterligare 

riskfaktor som adderas till tillgången. Liu (2006) nämner hur antal dagar utan handel snedvrider 

uppskattningen av tillgångens korrelation mot underliggande marknadsindex där dagar helt utan 

handel uppfattas som att tillgången har låg korrelation mot underliggande marknad och därför får ett 

lågt betavärde. Vi kommer likt Liu fram till att beta inte är ett bra sätt att mäta risken i framförallt 

illikvida aktier trots att vi använder en mätperiod som hela tiden har en tydlig positiv trend för 

avkastningen i underliggande marknadsindex vilket Grundy och Malkiel (1996) menar stärker betas 

korrelation mot avkastning.  

 

5.2 Test 2: Korrelationstester 

I våra korrelationstester testar hur väl LM12 fångar likviditetsmåtten TO12 (handelskvantitet) och 

BA12 (handelskostnad) samt undersöker huruvida LM12 korrelerar med variablerna MV, Beta, B/M-

kvoten och avkastning. 

 

5.2.1 Return to volume (Rtov12) 

Return to volume visar den starkaste korrelationen mot LM12 (0,816) vilket inte är ett oväntat resultat 

eftersom priskänslighet mot ökad handelsvolym bör vara hög för illikvida aktier. Styrkan i 

korrelationen skiljer sig däremot jämfört med Lius studie (2006) i och med att han finner en 

korrelation på 0,66 mellan samma variabler. Detta indikerar att aktierna i vår population är mer 

priskänsliga och därmed mer illikvida jämfört med Lius undersökta population. Att studierna 

undersöker olika marknader som har olika egenskaper kan alltså vara en viktig skillnad för att förklara 

skillnaderna i resultaten mellan LM12 och Rtov12. Denna skillnad i priskänslighet kan också hjälpa 

till att förklara övriga resultat eftersom det verkar finnas skillnader mellan hur studiernas undersökta 

marknader fungerar. 

5.2.2 Turnover (TO12) 

Att TO12 uppvisar en stark korrelation (-0,799) gentemot LM12 är inte oväntat eftersom en av LM12-

måttets delkomponenter är just TO12. Turnover uppmäter hur stora mängder aktier som omsätts i 

aktiehandeln jämfört med företagets totala antal aktier vilket är en aspekt som LM12 skall klara av 

att uppmäta. Liu (2006) fann i sin studie en korrelation på -0,819 vid sin korrelationsanalys av samma 

variabler, vilket alltså liknar vårt resultat. Detta betyder att LM12 lyckas i princip i samma grad att 

fånga upp aktiernas turnover på den svenska respektive amerikanska marknaden. 
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5.2.3 Bid-ask-spread (BA12) 

Forskarna Amihud och Mendelson (1986) använder i sin studie sig av måttet bid-ask-spread för att 

uppmäta likviditeten. De mäter då den aspekt av likviditet som Liu (2006) benämner som 

handelskostnaden. Eftersom bid-ask spread fångar upp skillnaden mellan vad köpare och säljare är 

villiga att köpa/sälja en aktie för vid en specifik tidpunkt betyder det att en högre bid-ask spread 

indikerar högre kostnader för en investerare som omedelbart vill få igenom en handelsorder. Att vår 

korrelationsanalys visar att illikvida aktier tenderar att ha högre relativ bid ask spread (BA12) är 

därför inte helt oväntat med tanke på att handelshinder ofta uppkommer i samband med illikviditet. 

Att LM12 korrelerar starkt mot BA12 stärker därför LM12 som mått då det tyder på att det klarar av 

att uppmäta handelskostnadsaspekten av likviditeten. Vi får ett liknande resultat som Liu (2006) vad 

gäller sambandet mellan LM12 och BA12 med en korrelation på 0,733 jämfört med Lius 0,69. 

 

5.2.4 Marknadsvärde (MV) 

Marknadsvärdet och LM12 har en ganska stark korrelation på -0,573 vilket stärker uppfattningen om 

att storlek utifrån marknadsvärdet kan fungera som en ganska bra proxy för likviditet. Liu (2006) 

hittar också ett liknande samband mellan marknadsvärde och LM12 på -0,514. Studien av McKane 

och Britten (2018) finner också ett förhållande mellan storlek och likviditet där de aktier med lägst 

marknadsvärde är de minst likvida vilket alltså också stämmer överens med vårt resultat. Jämfört med 

Liu (2006) så fångar alltså LM12-måttet i vår studie i högre grad upp aktier med låga 

marknadsvärden. 

 

5.2.5 Beta 

Som tabell 4 visar ökar beta i takt med att portföljens grad av likviditet ökar vilket överensstämmer 

med vad tidigare forskning kommer fram till. Det samband som Liu (2006) finner är att illikvida 

aktier visar lägst betavärden vilket gör att Liu ställer sig kritisk mot beta som riskmått då han menar 

att illikvida aktier bör anses vara mer riskfyllda och därmed ha högre betavärden. Även i vår studie 

blir detta samband påtagligt vilket stödjer Lius uppfattning om att beta inte fångar upp risken som en 

aktie är förknippad med på ett fullständigt sätt, åtminstone inte när det gäller illikvida aktier. 

Korrelationskoefficienten som beskriver förhållandet mellan LM12 och beta (se tabell 11) är i vår 

studie -0,305 på en procents signifikansnivå vilket gör att det finns ett statistiskt säkerställt negativt 

samband mellan beta och LM12. Detta kan kopplas till det samband mellan beta och marknadsvärde 

som Rensburg och Robertson (2003) finner där tillgångar med låga marknadsvärden också får låga 



 

 

 

44 

betavärden. Eftersom storleken är en ganska bra proxy för likviditet, vilket både vår studie och Lius 

(2006) studie indikerar, tyder Rensburg och Robertsons (2003) studie också på att beta har brister. 

Om beta misslyckas med att fullt ut mäta de risker som en tillgång är förknippade med kommer 

därmed betavärdet för illikvida tillgångar anta ett för lågt värde. 

 

5.2.6 Book-to-market (B/M) 

Vi får en korrelation mellan B/M-kvoten och LM12 på 0,238 i vårt korrelationstest vilket indikerar 

på ett svagt positivt samband mellan dessa variabler vilket ligger väldigt nära Lius (2006) korrelation 

på 0,243 mellan samma variabler. Även Mckane och Britten (2018) hittar ett positivt samband mellan 

B/M-kvoten och LM12. Detta indikerar att aktier med höga LM12-värden är aktier som har ett lågt 

aktiepris jämfört med dess bokförda värde. Att detta samband existerar kan anses vara logiskt 

eftersom aktier med höga LM12-värden bör vara lågt prissatta för att sedan kunna generera hög 

avkastning. Detta resonemang går i linje med Fama och Frenchs (1992) studie där aktier med hög 

B/M-kvot är de som genererar hög avkastning.  

 

5.2.7 Avkastning  

Vi finner inget statistiskt säkerställt samband mellan aktiernas avkastning och LM12 vilket inte är i 

linje med vad vi förväntar oss, snarare tvärtom. I och med att en likviditetspremie påträffas i tidigare 

studier gjorda på andra marknader av Liu (2006) och McKane och Britten (2018) är det oväntat att vi 

inte kan fastställa något liknande samband mellan aktiernas avkastning och likviditet (LM12-värde). 

Sambandet mellan dessa variabler, i vårt fall det icke existerande sambandet, är av central betydelse 

för vår studie då det hjälper oss att besvara vårt syfte.  

 

Att det inte finns något mönster gällande LM12:s förmåga att förklara tillgångarnas avkastning skulle 

kunna ha sin förklaring i random walk-teorin. Random walk-teorin beskriver Fama (1995) samt 

Malkiel (2005) som fenomenet att framtida prisrörelser tenderar att bete sig slumpmässigt. En annan 

tänkbar förklaring till den diskrepans mellan tidigare forskningsresultat kan vara det faktum att Liu 

(2006) använt 40 års data som underlag för sin studie i förhållande till de sex år som denna studie 

undersöker. Detta är en stor skillnad i hur långa tidsperioder som studerats vilket definitivt kan ha 

stor påverkan på resultatet. Att sedan marknaderna skiljer sig åt beträffande grad av effektivitet är 

också något som skulle kunna vara en bidragande faktor.  
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5.3 Test 3: Segmentanalys 

 

Tabell 19. Genomsnittliga skillnaden i avkastning mellan portfölj HL-LL i segmenten lågt, medium, 

respektive högt MV. (Egen bild) 

 

Vi undersöker i vår segmentanalys hur likviditetspremien samt betavärdena skiljer sig åt i olika 

segment av MV (lågt, medium och högt). Skillnaderna mellan portfölj HL och LL är som störst i det 

låga och höga MV-segmentet där likviditetspremien är 15,8 respektive -16,7 procentenheter i 

genomsnitt. I mediumsegmentet är likviditetspremien i genomsnitt -2,9 procentenheter. Detta innebär 

att det endast finns en likviditetspremie i segmentet med lägst marknadsvärde i vår studie och att 

denna likviditetspremie inte heller är framträdande (positiv) under samtliga år i detta segment. Att 

avkastningen skiljer i hög grad för segmentet med högst marknadsvärde för LL och HL-portföljerna 

är ett resultat som sticker ut jämfört med tidigare forskning. Liu (2006) kommer fram till att i 

segmentet med högst marknadsvärde är aktierna en tillräckligt homogen grupp när det kommer till 

LM12-värden för att ej visa en signifikant likviditetspremie vilket Liu alltså menar är ett väntat 

resultat. Liu hittar däremot en signifikant likviditetspremie i både låg och medium-segmenten i hans 

studie vilket vi endast delvis finner i segmentet med lägst marknadsvärde. 

 

Att undersöka beta för dessa segment är inte någonting som Liu gör eftersom han förkastar dess 

tillförlitlighet. Skillnaderna mellan betavärdena för samma tre segment visar att aktierna som varje 

enskilt segment består av är relativt homogena grupper när det kommer till beta. När vi jämför 

betavärdena väljer vi att beräkna HL-LL för att identifiera skillnader i hur mycket högre betavärde 

aktier med låga LM12-värden får eftersom Liu (2006) identifierar att beta tenderar att öka när 

likviditeten ökar. Störst skillnad på beta (HL-LL) får vi i mediumsegmentet med 0,3 i genomsnitt och 

i detta segment är skillnaden också alltid minst 0,1 för varje enskilt år. För de övriga två segmenten 

(lågt, högt) får vi betavärden som i genomsnitt inte skiljer sig åt speciellt mycket mellan HL och LL 

under vår mätperiod, med ett genomsnitt på 0,05 och 0,11. Detta betyder att mellansegmentet är den 

minst homogena gruppen för beta. Anledningen till att beta förändras mycket i mediumsegmentet 

skulle kunna vara att när marknadsvärdets storlek når en viss brytpunkt ökar skillnaderna mellan LL 

och HL ordentligt. Detta tyder på att i linje med slutsatserna som Liu (2006) gör så mäter likviditeten 

och storlek inte samma sak utan likviditeten är en separat faktor. 
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Tabell 20. Genomsnittliga skillnaden i beta mellan HL-LL i segmenten lågt, medium, respektive högt 

MV. (Egen bild) 

 

5.4 Test 4: Avkastning buy and hold 

 

5.4.1 LM12-sorterade portföljer 

Som avslutande tester uppmäter vi den avkastning som en investerare får om denne behåller samma 

aktier under hela tidsperioden (2013–2018) istället för att ombalansera innehållet i portföljen årligen. 

Detta gör vi eftersom vi inte finner någon robust likviditetspremie när aktierna sorteras efter LM12 

och behålls under ett år. Vi fick en känsla av att detta kan bero på att dessa aktier behöver behållas en 

längre tid för att generera en överavkastning eftersom aktiernas egenskaper behöver mer tid för att 

hinna förändras. Resultatet av det första testet (utifrån LM12) är att portfölj LL genererar betydligt 

högre avkastning jämfört med portfölj HL och även portfölj D8 och D9 genererar en betydande 

överavkastning. När vi tittar på figur 12 (avkastning år 2013–2018) ser vi också att avkastningen är 

märkbart lägre för de fem mest likvida portföljerna.  

 

Detta gör att resonemanget angående att illikvida aktier behöver mer tid än ett år för att generera en 

överavkastning kan vara en korrekt slutsats även om detta också kan vara ett resultat av skillnader i 

marknadseffektivitet eftersom Lius (2006) studie undersökte den amerikanska (NYSE/AMEX) 

marknaden under åren 1963–2003. Chan et al. (1991) påpekar hur den amerikanska marknaden är 

den mest likvida i hela världen och den svenska är således i jämförelse en mindre likvid marknad. 

Eftersom Chordia et al. (2008) påpekar att hög likviditet i aktiehandeln generellt leder till en högre 

grad av marknadseffektivitet kan skillnaderna i likviditet också indikera skillnader i 

marknadseffektivitet. Om detta är fallet så kan skillnaderna i marknadseffektiviteten vara en tänkbar 

förklaring på varför illikvida aktier på den svenska aktiemarknaden behöver mer tid för att klara av 

att generera en överavkastning. 

 

5.4.2 MV-sorterade portföljer 

När portföljerna sorteras utifrån MV blir överavkastningen mellan den portfölj med lägst MV och 

högst MV ännu större jämfört med när sorteringen görs utifrån LM12 vilket tyder på att 

storlekseffekten är starkare än likviditetseffekten. I slutet på år 2018 har portföljen med lägsta MV 
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också ett lägre genomsnittligt LM12-värde (7,75) jämfört med portfölj LL vid samma tidpunkt (35,1). 

Portfölj lägsta MV minskar under tiden 2013–2018 sitt genomsnittliga LM12-värde med 91,6 % och 

genererar en överavkastning jämfört med högsta MV portföljen på 359,3 procentenheter. Portfölj LL 

minskar under tiden 2013–2018 sitt LM12-värde med 76,2 procentenheter och genererar en 

överavkastning jämfört med HL portföljen på 122,2 procentenheter. Utifrån detta utfall verkar det 

finnas ett samband mellan reduktion av LM12-värde och avkastning för dessa buy and hold portföljer. 

Eftersom portfölj lägsta MV avkastade högst och reducerar sitt LM12-värde i högst grad indikerar 

det att likviditet prissätts på våra undersökta aktiemarknader eftersom när likviditeten ökar så 

genererar portföljen hög överavkastning.  
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6. Slutsats 
Följande kapitel presenterar de slutsatser som ligger till grund för studiens bidrag utifrån studiens 

resultat, analys och syfte. Både teoretiskt och praktiskt bidrag kommer att diskuteras samt förslag 

till vidare forskning.  

 

Syftet med studien har varit att undersöka om det finns ett samband mellan aktiers likviditet och 

avkastning. Resultatet av studien visar att ingen likviditetspremie existerar vid årlig ombalansering 

av aktieportföljerna. När innehållet i portföljerna istället behålls konstanta (buy and hold) under 

hela tidsperioden så uppkommer däremot en likviditetspermie. Det som gör vår studie utmärkande 

är att den är utförd på den svenska aktiemarknaden och under en senare tidsperiod jämfört med Liu 

(2006) samt att vår studie har fokuserat mer på portföljernas betavärden och deras förändring av 

LM12-värden. Det faktum att vårt resultat skiljer sig åt från studier gjorda på andra aktiemarknader 

tyder på att stor försiktighet bör vidtas gällande att dra allmängiltiga slutsatser av studiens resultat.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens resultat ger stöd till tidigare forskning i det avseende att vi också kommer fram till att 

historisk beta inte kan justera för den extra risk som investerare utsätts för vid innehav av illikvida 

aktier. Detta eftersom illikvida aktier i vår studie får låga betavärden och likvida aktier får höga 

betavärden. Studiens resultat angående likviditet skiljer sig från tidigare forskning eftersom Liu 

(2006) fann en tydlig likviditetspremie på den amerikanska marknaden medan vi i vår studie på den 

svenska aktiemarknaden inte finner någon robust likviditetspremie när portföljerna ombalanseras 

årligen. 

 

När vi justerar innehavsperioden från ett år till hela sexårsperioden uppkommer däremot en stor 

likviditetspremie vilket tyder på att portfölj LL har egenskaper som främjar framtida avkastning vid 

lång innehavstid. Detta betyder att innehavstiden för aktierna verkar ha stor betydelse för deras 

avkastning. När vi uppmäter förändringen av portföljernas genomsnittliga LM12-värde för båda buy 

and hold portföljer (utifrån marknadsvärde och LM12) finner vi ett samband mellan förändring av 

portföljens genomsnittliga LM12-värde och deras avkastning. När portföljerna utformas utifrån 

marknadsvärde så är överavkastningen mellan dessa extremportföljer större jämfört med 

extremportföljerna utifrån LM12. Reduktionen av LM12-värde är också större i portfölj lägsta 

marknadsvärde jämfört med portfölj LL vilket alltså stärker uppfattningen om att aktier som kan 

reducera sitt LM12-värde i högst grad också genererar högst avkastning.  
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Studien kommer i linje med tidigare forskning fram till att aktier med höga LM12-värden också har 

hög B/M-kvot, dessa aktier prissätts därmed lågt i förhållande till dess bokförda värde vilket delvis 

kan förklara varför dessa illikvida aktier kan generera hög avkastning. Aktier med höga LM12-

värden har i vår studie en hög relativ bid-ask spread (handelskostnad) samt lågt historiskt betavärde, 

låg handelsvolym samt lågt marknadsvärde i linje med tidigare forskningsresultat. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Att illikvida aktier har egenskaper som sänker prissättningen av dessa, vilket ger en överavkastning 

när dessa egenskaper försvinner, påverkar både investerare och företagsledare. Studiens resultat 

antyder att investerare kan använda likviditet utifrån LM12 som investeringsstrategi vid långa 

innehavsperioder. Resultatet tyder också på att historisk beta som uppskattning för systematisk risk 

bör undvikas av investerare, speciellt för illikvida aktier eftersom dessa får betydligt lägre 

betavärden. Detta trots att den systematiska risken i teorin bör vara högre jämfört med likvida aktier 

på grund av den ytterligare riskfaktor illikviditet som dessa aktier är förknippade med. 

 

Företagsledare kan undersöka möjligheten till att förbättra likviditeten i företagets respektive aktier 

för att därmed sänka företagets WACC vilket ger ett ökat marknadsvärde och ökad förmögenhet för 

nuvarande aktieägare. Denna ökning i marknadsvärde/aktiepris kan vara av speciellt stort intresse 

för nuvarande aktieägare om företaget i fråga till exempel skall ta in mer kapital från 

aktiemarknaden. Detta eftersom en högre teckningskurs för investerarna i nyemissionen gör att 

företaget kan utfärda färre antal aktier för att få in samma mängd pengar, vilket ger en mindre 

utspädningseffekt för nuvarande aktieägare. Detta innebär att företagsledare bör undersöka nyttan 

för att förbättra likviditeten för att på bästa sätt gynna deras aktieägare. Om nyttan med denna 

förbättrade likviditet överstiger kostnaden för att förbättra likviditeten är det rimligt för 

företagsledningen att förbättra likviditeten till exempel med hjälp av en “liquidity provider”. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi finner inte någon robust likviditetspremie när innehållet i portföljerna byter innehåll varje år men 

däremot finns en likviditetspremie när aktierna sorteras utifrån LM12 och sedan innehas under sex 

års tid. Detta tyder på att det skulle vara intressant att göra fler studier med andra innehavsperioder 

(längre än ett år) för att se om en likviditetspremie kan uppmätas i linje med vad vi finner i vårt buy 

and hold test. Dessa tester som består av färre antal köp och försäljningar jämfört med aktiva 

investeringsstrategier bör också bli mer rättvisande med tanke på att forskningsresultat inte brukar 

justeras för de transaktions- och skattekostnader som strategin medför. Det vore också intressant att 

undersöka om storleken på en eventuell likviditetspremie varierar över tid på grund av att 
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underliggande marknad till exempel förändras i effektivitet genom att undersöka längre 

tidsperioder. 
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