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Sammanfattning 

Slutsatsen av denna studie är att en likviditetspremie på Stockholmsbörsen inte går att 

fastställa för tidsperioden 1995-03-01 till 2005-10-31. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det råder en signifikant avvikelse i priset 

på en likvid kontra en illikvid aktie, där omsättningshastigheten är den variabel utsedd att fånga 

denna anomali. Undersökningen omfattar aktier vilka är noterade på Stockholmsbörsens A- och 

O-listor idag.  

 

Den teoretiska referensramen för denna studie har sitt ursprung från den vedertagna modell 

vilken utvecklades av Amihud och Mendelson (1986) där köp-sälj spreaden nyttjats för att 

undersöka en eventuell likviditetspremie på New York börsen. 

 

Ett ekonometriskt metodförfarande innefattandes framförallt regressionsanalys har här valts där 

en stor inspiration varit Fama och French´s (1992) benchmark för att statistiskt undersöka hur 

den justerade överavkastningen påverkas av omsättningshastigheten och de förklarande 

variablerna marknadsrisk, storlek samt bokfört värde dividerat med marknadsvärde.    

 

Vi analyserar erhållet resultat och återkopplar det med tidigare forskningsresultat beträffande 

detta område. Den största delen av den tidigare empirin har sitt ursprung från den amerikanska 

samt japanska marknaden och våra observationer skiljer i huvudsak från dessa resultat. På den 

svenska marknaden kan likheter i resultatet från denna undersökning identifieras.  

 

Nyckelord: Likviditetspremie, Illikviditetspremie, Omsättningshastighet, Köp-sälj spread, 

Likviditetseffekter, Justerad överavkastning, Aktielikviditet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En grundläggande förutsättning för att handel med finansiella tillgångar skall kunna ske är att 

säljare och köpare kan mötas på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.  Av denna anledning har 

organiserade andrahandsmarknader skapats runt om i världen i syfte att underlätta dessa 

ägarskiften. Att dessa skiften kan ske effektivt är ett villkor för att handelsplatsen ska anses 

som väl fungerande. Brister handelsplatsen i sin förmåga att underlätta ägarskiften uppstår 

osäkerhet hos investerare om möjligheten att i framtiden omsätta sin tillgång till ett rättvist pris. 

 

Om det antas att en rationell investerare kan välja mellan en likvid och en illikvid tillgång, med 

i övrigt identiska egenskaper, väljer han/hon den likvida eftersom denna omedelbart kan 

omsättas till ett rättvist pris vid behov. Illikviditet innebär således en risk för investerare att inte 

omedelbart erhålla ett marknadsmässigt pris som denne ogärna tar på sig utan att bli 

kompenserad. 

 

1.2 Problem 

En målande beskrivning på en problemsituation som kan uppstå för en privatinvesterare är att 

när han/hon införskaffat sig en aktie för att i ett senare skede avskaffa densamma, finna sig i en 

situation att inte kunna bli av med den. Detta kan till exempel vara på grund av att intresset för 

aktien hos den övriga markanden har svalnat. För att kunna bli av med sin aktiepost behöver 

innehavaren eventuellt gå ner i pris och han/hon har då blivit utsatt för ett likviditetsproblem. 

 

Således anses att om en investerare skall ta denna risk, att inte kunna göra sig av med 

tillgången vid önskad tidpunkt, så kommer han/hon att begära högre avkastning på tillgången 

gentemot en tillgång där investeraren kan sälja vid önskad tidpunkt. Denna extra avkastning 

som investeraren då kräver kallas för likviditetspremie. 

 

Frågeställningen som nu uppstår är om det råder en signifikant skillnad i pris mellan likvida 

kontra illikvida aktier på Stockholmsbörsen? Alltså om det existerar en likviditetspremie. 

Utgångspunkten i denna undersökning är att det i dessa sammanhang faktisk finns en sådan 

differens. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det råder en signifikant avvikelse i priset 

på en likvid kontra en illikvid aktie. 

 

För att kunna undersöka om det råder en signifikant avvikelse i priset på en likvid kontra en 

illikvid aktie så måste det till en variabel som fångar detta samband. Den oberoende variabeln i 

denna studie kommer att vara omsättningshastigheten, där det med omsättningshastighet menas  

antal omsatta aktier per månad dividerat med antalet utstående akter per månad för hela 

företaget. Den beroende variabeln är justerad överavkastning. Med justerad menas här att 

avkastningen korrigerats för splitar och utdelningar. 

 

Sambandet mellan den beroende och den oberoende variabeln önskas vara en konkav negativ 

funktion, där en ökning i omsättningshastighet bidrar till en minskning i den förväntade 

justerade överavkastningen. Om ett sådant samband kan påvisas är en uppskattning av denna så 

kallade likviditetspremie av stort intresse. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie kommer att begränsas till den svenska aktiemarknaden. Undersökningen kommer 

att avgränsas till att gälla endast aktier under perioden 1995-03-01 till 2005-10-31 som idag är 

noterade på A- och O-listorna på Stockholmsbörsen.  

 

1.5 Disposition 

Studien är uppdelad i sju delar. Dessa innefattar inledning, tidigare forskning, teori, metod, 

resultat, analys, slutsats samt förslag till vidare forskning. 

 

Tidigare forskning berör ett urval av forskarrapporter vilka har uppenbara likheter med denna 

studies huvudsakliga frågeställningar. 

 

I avsnittet teori beskrivs de huvudsakliga finansiella teorier som ligger till grund för denna 

undersökning.  
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Under metod beskriver vi de tillvägagångssätt och modeller som används för att generera 

undersökningens resultat. 

 

I kapitlet analys utvärderas informationen från resultatdelen. Här dras även paralleller till 

tidigare forskning och teorier.  

 

Avslutningsvis redovisas slutsatsen och förslag till vidare forskning inom ämnet erbjuds. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Introduktion 

Studier av tidigare forskning är betydelsefull, dels för att dra lärdom av de olika 

tillvägagångssätt som använts och problem som uppstått i samband med undersökningarna, 

dels för att möjliggöra jämförelser av våra resultat med tidigare undersökningar inom området. 

 

Det finns ett stort antal aspekter och infallsvinklar beträffande likviditetens inverkan på 

aktieavkastning, varav de flesta redan belysts i tidigare undersökningar. Den forskning vi tagit 

del av har främst fokuserat sig på globala finansiella centrum såsom New York och Tokyo. 

Studier på den svenska marknaden finns att tillgå om än i ytterst begränsad form vilket 

indikerar att denna marknad fortfarande ter sig relativt outforskad. 

 

2.2 Asset pricing and the bid-ask spread (Y. Amihud och H. 
Mendelson) 

Amihud och Mendelson (1986) genomförde en undersökning på New York Stock Exchange 

(NYSE) under perioden 1961-1980 beträffande likviditetens inverkan på prissättningen av 

aktier. De sätter i studien upp en jämviktsmodell i vilken tillgångars pris är beroende av dess 

likviditet. Genom att använda köp-sälj spreaden som mått på likviditet kommer de fram till att 

den förväntade avkastningen på aktier, efter justering för marknadsrisk, är en växande och 

konkav funktion av relativspreaden1. Detta innebär att aktier med en liten relativspread, dvs. 

hög likviditet, prissätts högre än illikvida aktier vilket beror på att investerare kräver en högre 

förväntad avkastning som kompensation för att bära likviditetsrisken. 

 

2.3 Liquidity and stock returns: An alternative test (V.T. Datar, N.Y. 
Naik och R. Radcliffe) 

Datar, Naik och Radcliffe (1998) har genomfört ett alternativt test till Amihud och Mendelsons 

modell genom att använda omsättningshastighet som proxy för likviditet istället för köp-sälj 

spreaden. Varför man här har valt att introducera ett nytt mått på likviditet är huvudsakligen av 

                                                 
1 Teorin om detta konkava samband, vilken benämns ”klienteleffekten”, diskuteras vidare i Teori, avsnitt 3.1.1 
Klienteleffekten, i vilken en närmare numerisk beskrivning av forskningsresultaten presenteras. 
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två anledningar. Till att börja med är data över köp-sälj spreaden svår att hitta på en månatlig 

basis över långa tidsperioder2. För det andra har Peterson och Fialkowski (1994) visat att den 

noterade spreaden är en klen proxy för de verkliga transaktionskostnaderna3 vilka investerare 

möter och de efterfrågar därför en alternativ proxy för likviditet vilken önskas kunna göra ett 

bättre jobb i att fastställa likviditeten i en tillgång. Datar, Naik och Radcliffe menar att just 

omsättningshastigheten hos en aktie skall vara svaret på denna fråga. 

 

Datar, Naik och Radcliffe finner i studien resultat vilket stöder Amihud och Mendelsons 

modell, alltså ett signifikant samband mellan aktieavkastning och omsättningshastighet på 

NYSE4. Effekten kvarstår även efter att de kontrollerat för storlek, relationen mellan bokfört 

värde och marknadsvärde samt beta.  

 

2.4 Trading turnover and expected stock returns: The trading 
frequency hypothesis and evidence from the Tokyo Stock Exchange 

(S. Hu) 

Hu (1997) har testat likviditetspremien på Tokyo-börsen och har liksom Datar, Naik och 

Radcliffe använt omsättningshastigheten som likviditetsmått. Hu´s resultat från den japanska 

marknaden visar att aktier med en högre omsättningshastighet tenderar att ge en lägre 

avkastning, vilket är i enlighet med implikationerna av Amihud och Mendelsons modell. 

 

2.5 Market microstructure and asset pricing: On the compensation 
for illiquidity in stock returns (M.J. Brennan och A. Subrahmanyam) 

Brennan och Subrahmanyam (1996) har genomfört en studie liknande den Amihud och 

Mendelson gjorde. Skillnaden mellan de två undersökningarna är främst metoden att mäta 

likviditet. Brennan och Subrahmanyam väljer att istället för köp-sälj spreaden studera de fasta 

och rörliga kostnader som transaktioner medför då man inte anser spreaden vara ett bra mått på 

likviditet utan snarare en approximation för risk.  

                                                 
2 Att notera här är att Amihud och Mendelson (1986) använder sig av genomsnittet av köp-sälj spreaden i början 
respektive i slutet av ett år som en proxy för likviditeten i en aktie under det året. 
3 Petersen och Fialkowski (1994) kommer i sin undersökning fram till att mindre än hälften av alla aktieavslut på 
NYSE sker till noterad köp-sälj spread. 
4 Teorin kring implicerandet av en annan proxyvariabel i Amihud och Mendelsons (1986) modell kommer 
närmare att förklaras i avsnitt 3.3. 
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De finner i undersökningen ett signifikant samband mellan avkastning och likviditet, dvs. att en 

likviditetspremie förekommer, som i sin tur kan härledas till de rörliga samt fasta 

transaktionskostnaderna. Sambandet mellan premien och de rörliga kostnaderna var, i linje med 

Amihud och Mendelsons resultat, konkavt växande, medan sambandet mellan premien och de 

fasta kostnaderna visade sig vara konvext, dvs. en accelererande ökning av premien då 

kostnaden ökar vilket är raka motsatsen till Amihud och Mendelsons resultat. 

 

2.6 Liquidity, asset pricing and the cost of capital – Empirical and 

analytical evidence (M. Andersson, J. Berthelson och S. Simon) 

På den svenska marknaden har en studie, likt Amihud och Mendelsons, genomförts av 

Andersson, Berthelson och Simon (1998). De får i undersökningen fram resultat liknande det 

Amihud och Mendelson kom fram till, nämligen att det finns ett konkavt positivt samband 

mellan förväntad avkastning och illikviditet, mätt som relativspreaden. Vidare konstaterades att 

likviditetspremien på Stockholmsbörsen är något högre än på NYSE.  

  

2.7 Finns det en likviditetspremie på Sockholmsbörsen? (E. Fackle 
Fornius, S. Huhmarniemi och J. Lindberg) 

En annan svensk studie har genomförts av Fackle Fornius, Huhmarniemi och Lindberg (2001). 

De undersöker genom Amihud och Mendelsons modell sambandet mellan dels aktieavkastning 

och köp-sälj spread samt mellan aktieavkastning och omsättningshastighet, i linje med Datar, 

Naik och Radcliffe, under perioden 1991-2000 för att kunna fastställa huruvida det existerar en 

likviditetspremie på Stockholmsbörsen. De får i studien fram resultat indikerande på att ingen 

likviditetspremie går att urskilja.  

 

2.8 The seasonal behaviour of liquidity premium in asset pricing (V. 
Eleswarapu och M. Reinganum)  

Eleswarapu och Reinganum (1993) utreder likviditetspremien på NYSE genom att använda 

samma proxy för likviditet som Amihud och Mendelson under en period som är tio år längre 
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(1961-1990). De använder månadsdata på köp-sälj spreaden5 för att kunna undersöka om det 

finns någon säsongsvariation i likviditetspremien. Resultatet från studien visar att sambandet 

mellan aktieavkastning och köp-sälj spread endast kan härledas till månaden januari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Till skillnad från Amihud och Mendelsons (1986) studie där årsdata för köp-sälj spread används. 
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3 Teori 

3.1 Amihud och Mendelsons Modell 

För att få en uppfattning om likviditetens betydelse för aktieavkastning beskrivs här den 

teoretiska föreställningsram som behandlar området. De ursprungliga studierna inom detta 

område genomfördes av Amihud och Mendelson (1986) i deras artikel “Asset Pricing and the 

Bid-Ask Spread”. Det är utifrån deras studier som vår teorigenomgång om likviditetens  

inverkan på aktieavkastning utgår. 

 

I traditionell ekonomisk teori postuleras att risk och avkastning går hand i hand och under 

antagandet att investerare är riskaverta kräver de kompensation för ett större risktagande i form 

av en högre förväntad avkastning. Samma resonemang kan föras kring relationen mellan 

illikviditet och avkastning som innebär att investerare kräver kompensation för försämrad 

likviditet. Teorin utgår här således ifrån att det förekommer en riskpremie för illikviditet, dvs. 

att förväntad avkastning är en positiv funktion av illikviditet. För två identiska aktier, med 

undantag för deras respektive relativa köp-sälj spread, kommer investerare att kräva en högre 

avkastning för aktien med sämst likviditet.  

 

Som en direkt konsekvens av ovanstående resonemang kommer aktiepriset att vara en negativ 

funktion av illikviditet då investerare föredrar mer likvida aktier med lägre 

transaktionskostnader. Av detta följer att de likvida aktierna kommer att säljas till högre priser 

jämfört med de illikvida, med i övrigt identiska förhållanden.  

 

De beskrivna teorierna kring sambandet mellan avkastning och illikviditet utvecklades  

ursprungligen av, som tidigare nämnt, Amihud och Mendelson (1986). De påvisar även att 

förhållandet mellan illikviditet och avkastning är konkavt som en följd av vad som kallas 

klienteleffekten6.  

 

                                                 
6 För matematiska bevis av klienteleffekten se Amihud och Mendelson (1986). 
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3.1.1 Klienteleffekten 
Denna effekt hänför sig till att olika investerare har heterogena investeringshorisonter och i 

jämvikt kommer aktier med större spread eller transaktionskostnader allokeras till investerare 

med längre investeringshorisonter.  

 

För att förstå denna effekt tänker vi oss två investerare med skilda investeringshorisonter. 

Investerare I har en investeringshorisont på ett år och investerare II har en investeringshorisont 

på två år. Antag vidare att varje aktie kostar 100 kronor och har transaktionskostnader som 

uppgår till 1 krona per handelstillfälle7. För en investerare som handlar en gång per år kommer 

transaktionskostnaderna att vara större än för investeraren med den längre 

investeringshorisonten.  

 

Investerare I investerar varje år i en aktie som han sedan vid årets slut säljer för att investera i 

en aktie igen. Samma beteende gäller för investerare II med undantag för att 

investeringshorisonten här är 2 år istället.  Tänker man sig att investeringar sker i en oändlig tid 

framöver kommer nuvärdet av transaktionskostnaderna för respektive investerare, givet en 

fiktiv diskonteringsränta på 4 %, att vara:  

 

Investerare I:  26
04,0

1
1 =+  kronor 

Investerare II:  25,13
04,1

1
...

04,1

1

04,1

1

04,1

1

04,1

1
1

8642
!++++++

"
kronor 

 

Vi ser alltså att nuvärdet av transaktionskostnaderna är lägre när aktien handlas mindre 

frekvent, i det här fallet vartannat år i jämförelse med när investeringshorisonten är på ett år.  

Följden av detta blir att investerare med längre investeringshorisonter utsätts för lägre 

transaktionskostnader i relation till investerare med korta investeringshorisonter. Vidare kan vi 

även se att nuvärdet av transaktionskostnaderna utgör betydande belopp och motsvarar 26 % 

respektive 13,25 % av aktiepriset i exemplet ovan.  

 

                                                 
7 Vi antar här för enkelhetens skull att transaktionskostnaderna infaller vid köptillfället. 
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Investerare prissätter tillgångar, däribland aktier, i syfte att maximera det förväntade värdet på 

kassaflöden som tillgången genererar med beaktande av de negativa flöden som uppkommer 

från transaktionskostnader. Som en effekt av ovanstående resonemang kan investerare med 

längre investeringshorisonter bjuda över investerare med kortare investeringshorisonter för 

varje tillgång inklusive de likvida med låga transaktionskostnader. Om investerare med längre 

investeringshorisonter väljer att köpa de likvida aktierna medför det att endast de illikvida finns  

kvar för de kortsiktiga investerarna. Dessa kortsiktiga investerare fäster dock ett lågt värde på 

illikvida tillgångar vilket medför att priserna på dessa måste sjunka tills att aktierna blir 

attraktiva för de långsiktiga investerarna. Av detta följer att i jämvikt kommer aktierna att 

allokeras till olika investerarklientel. De mer likvida aktierna allokeras till kortsiktiga 

investerare medan långsiktiga investerare kommer att hålla de mindre likvida aktierna. Detta 

följer av att de kan amortera sina transaktionskostnader över längre perioder och således bjuda 

över kortsiktiga investerare vars nuvärde av transaktionskostnaderna för en given aktie är 

högre. 

 

Om köp-sälj spreaden används som mått för likviditet finns följande relation mellan avkastning 

och likviditet: Förväntad avkastning för en aktie är en ökande och konkav funktion av köp-sälj 

spreaden efter att man har justerat för marknadsrisk. Det konkava utseendet på funktionen 

reflekterar klienteleffekten: Då illikvida tillgångar handlas mindre frekvent kommer deras  

transaktionskostnader att amorteras över längre tidsperioder och följaktligen kommer 

marginaleffekten av en ökning i transaktionskostnaderna vara mindre. En ökning av 

transaktionskostnaderna för en illikvid aktie, som antas hållas av investerare med längre 

investeringshorisonter, förutspås då ha en relativt sett mindre inverkan på förväntad avkastning 

för aktien. Klienteleffekten innebär således att den marginella likviditetseffekten minskar med 

ökningen av transaktionskostnaderna. Förväntad avkastning påverkas relativt sett mindre när 

transaktionskostnaderna stiger.  

 

Förhållandet mellan illikviditet och aktieprissättning är det motsatta i jämförelse med 

konkaviteten mellan illikviditet och avkastning, vilket ger en konvex funktion. Relationen är 

följaktligen att aktiepriset är en avtagande och konvex funktion av transaktionskostnaderna, 

den relativa köp-sälj spreaden. Nedan visas grafiskt hur respektive funktion av illikviditeten ser 

ut.  
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Konkaviteten har, som vi tidigare beskrivit i avsnittet om tidigare forskning, studerats både på 

NYSE (Amihud och Mendelson, 1986) samt på Stockholmsbörsen (Andersson, Berthelson och 

Simon, 1998) med resultat som visar signifikans för konkaviteten.  

 

I studien av Amihud och Mendelson för NYSE visas att för en 1 %-ig ökning i relativspreaden, 

stiger den månatliga riskjusterade avkastningen med i genomsnitt 0,211 %. Med utgångspunkt 

från dessa resultat analyserades likviditetens inverkan på tillgångsprissättning givet en tillgång 

med en yield på 1$ per månad, en relativspread på 2 % samt ett avkastningskrav på 1 % per 

månad. Enligt deras studie blir man för en köp-sälj spread på 2 % kompenserad med ett 

avkastningskrav på 0,42 % per månad. Marknadsvärdet på tillgången kommer nu att vara, givet 

ett evigt kassaflöde, 1$/0,0142 = $70,42. Antag nu att aktiens likviditet kan förbättras så att 

relativspreaden endast uppgår till 1 %, vilket medför en kompensation i avkastningskrav på 

0,21 % per månad. Tillgångens marknadsvärde kommer nu istället att vara 1$/0,0121 = $82,64, 

vilket innebär en ökning i värde med 17 % för en liten minskning i relativspreaden. Vidare 

finner de också att likviditetsförbättringar medför en större värdestegring för tillgångar med 

lägre transaktionskostnader eller relativspread på grund av den tidigare beskrivna 

klienteleffekten.  

 

I Andersson, Berthelson och Simons studie för Stockholmsbörsen visar likviditeten en starkare 

effekt på riskjusterad avkastning i förhållande till Amihud och Mendelsons studie. De finner i 

undersökningen att en 1 %-ig ökning i relativspreaden kan sammankopplas med en 0,279 %-ig 

ökning i den riskjusterade månadsavkastningen.  

Överavkastning Tillgångens relativa värde 

Relativ köp-sälj spread Relativ köp-sälj spread 
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 Båda dessa studier visar likviditetens fundamentala inverkan på aktiers marknadsvärde och 

avkastning. En naturlig företagsekonomisk implikation är således likviditetens effekt på 

företagets kapitalkostnad. Lägre likviditetskostnader, förbättrad likviditet,  medför en lägre 

kapitalkostnad eftersom företagets aktier ökar i värde vilket sedermera sänker 

avkastningskravet. Vidare innebär det lägre avkastningskravet sänkt kalkylränta för företagets  

investeringar som möjliggör fler vinstgivande investeringar och en potentiellt högre tillväxt. 

Teoriframställningen fortsätter därför med att presentera en ansats som beskriver förhållandet 

mellan likviditet och företags kapitalkostnad. 

 

3.2  Likviditet och kapitalkostnad 

Utgångspunkten för diskussionen kring likviditetens effekter på kapitalkostnad hänför sig till 

den tidigare beskrivna relationen mellan likviditet och prissättning av aktier. Vi utgår ifrån att 

ju högre likviditet,  desto högre värde på aktien eftersom investerare kräver riskkompensation 

för illikviditet.  

 

Ett företags kapitalkostnad är en funktion av den affärsrisk och finansiella risk som företaget 

har. En ökning av båda dessa riskdimensioner innebär en ökning av företagets kapitalkostnad. I 

traditionella textböcker inom finansiering brukar ett företags kapitalkostnad beräknas som ett 

viktat genomsnitt av avkastningskravet från aktiemarknaden och avkastningskravet från 

företagets långivare (Weighted Average Cost of Capital; 
wacc
r ). 

wacc
r kan formuleras som:  

 

( ) ( )DE

D
rd

DE

E
rer

wacc

+
!+

+
!=  

 

där 
wacc
r  är företagets kapitalkostnad, 

e
r  är avkastningskravet från aktiemarknaden, 

d
r  är 

avkastningskravet från företagets långivare, E är andelen eget kapital av totalt kapital och 

slutligen är D andelen främmande kapital av totalt kapital. Beaktas den skattesköld, som 

belåning av främmande kapital ger upphov till, multipliceras avkastningskravet från långivarna 

med 1 - gällande skattesats8. 

  

                                                 
8 För Sverige schablonmässigt 1-0,28 
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Om illikviditet ses som en risk för vilken investerare kräver ersättning, inverkar 

likviditetsförändringar på avkastningskravet från både aktiemarknaden och långivare. Stiger 

likviditetsrisken kräver riskaverta investerare på aktiemarknaden kompensation för ett högre 

risktagande. Analogt bör också utlåningsräntan höjas från långivaren då företagets säkerhet 

försämrats som en följd av den ökade risken. Båda dessa effekter höjer 
e
r  respektive 

d
r , vilket 

medför en ökning av företagets kapitalkostnad.  

 

Värdering av företag utgår från den kassaflödesbaserade teoretiskt korrekta värderingsformeln 

som innebär att alla framtida kassaflöden från företaget nuvärdesberäknas med hjälp av 

företagets kapitalkostnad. Rent matematiskt är formeln:  

 

Värdet på företaget  =  
( )

!
"

= +1 1i

t

i

r

CF
 

 

En minskning av företagets kapitalkostnad innebär att nämnaren i formeln minskar, vilket 

sedermera innebär att värdet på företaget stiger. En naturlig implikation av detta förhållande är 

att det finns klara incitament för företag att försöka förbättra likviditeten i syfte att öka 

aktieägarvärdet. Vidare bör det också finnas incitament för beslutsfattare att förbättra en hel 

aktiemarknads likviditet i form av likviditetshöjande förändringar av marknadens institutionella 

uppbyggnad. Kan beslutsfattare åstadkomma likviditetsförbättringar av aktiemarknaden 

innebär det samhällsekonomiskt, med ett aggregerat sänkt avkastningskrav, fler investeringar 

som främjar tillväxten, vilket i sin tur skapar högre sysselsättning.  

 

3.3 Omsättningshastighet som proxyvariabel 

Denna studie kommer i linje med Datar, Naik och Radcliffe samt Hu använda sig av 

omsättningshastigheten som proxyvariabel för likviditet till skillnad från Amihud och 

Mendelson där köp-sälj spreaden fick representera detta val. Valet grundar sig på att data över 

omsättningshastigheten är mer lättillgänglig och på så vis enklare kan extraheras till mer 

specifika tidsperioder vilket ger datamaterialet och undersökningen mer rättvisa och 

signifikans 9. En annan anledning hänvisas till en studie av Petersen och Fialkowski (1994) i 

vilken det fastställdes att den kvoterade köp-sälj spreaden inte mäter de verkliga 
                                                 
9 Tidsperioderna i denna undersökning är uppbyggda på en månatlig basis till skillnad från Amihud och 
Mendelson (1986) där årsdat a används för proxyvariabeln. 
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transaktionskostnaderna. De kunde visa att färre än 50 procent av avsluten på NYSE sker till de 

angivna köp- och säljkurserna. Vidare har Huang och Stoll (1996) skattat korrelationen mellan 

den realiserade och den givna köp-sälj spreaden vilken visades inte signifikant skild från noll. 

 

Omsättningshastigheten som likviditetsmått är proportionerlig till medelvärdet av investerares  

innehavstid i Amihud och Mendelsons modell10 och är inversen av Atkins och Dyl´s (1986) 

proxy för den förväntade innehavstiden11. Eftersom Amihud och Mendelsons modell antyder 

att den observerade aktieavkastningen måste vara en ökande funktion av förväntad innehavstid 

implicerar den även att den observerade aktieavkastningen måste vara en minskande funktion 

av omsättningshastigheten hos den aktien enligt nedanstående graf: 

 

 
 

Vår undersökning kommer således att bygga på Amihud och Mendelsons modell dock med en 

annorlunda proxyvariabel för likviditet. 

 

 

 

                                                 
10  För en närmare matematisk beskrivning av detta påstående läs Datar, Naik och Radcliffe (1998) 
11  Atkins och Dyl (1994) använder sig av antal utstående aktier dividerat med antal omsatta aktier som proxy för 
investerares förväntade innehavstid och finner bevis som är överensstämmande med Amihud och Mendelsons 
(1986) modell. 

Justerad överavkastning 

Omsättningshastighet 
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3.4 Grundläggande ekonometri 

Inom ekonometri och finansiell statistik är regression det huvudsakliga verktyget för analys, 

Gujarati (2003). En modern definition av fenomenet lyder fritt översatt: 

 
Regressionsanalys fokuserar på att studera bundenheten av en variabel, den beroende variabeln, 

till en eller flera andra variabler, de oberoende variablerna, i syfte att estimera och/eller prediktera 

medelvärdet hos en population av den beroende variabeln i termer av kända värden hos de 

oberoende variablerna, Gujarati (2003).    

 

Regressionsanalys används således för att kunna dra slutsatser för hur ett antal oberoende 

variabler ( )
nttt
XXX ,...,,

21
 påverkar en beroende variabel ( )

t
Y  vid varje tidpunkt ( )nt ,...,2,1= . 

En multipel regression är en matematisk funktion enligt nedan: 

 

tntnttt
XXXY !"""# +++++= ...

2211
 

 

De oberoende variablernas betydelse för att förklara den beroende variabeln framgår av 

respektive riktningskoefficient (
n

! ), vilka således visar sambandet mellan den beroende 

variabeln och respektive oberoende variabel. Regressionen innehåller även en konstant (! ) 

och en felterm (
t
! ), där feltermen kan uttryckas som den term som symboliserar alla de 

faktorer vilka påverkar den beroende variabeln men som inte tas i beaktande i regressionen. 

 

När det kommer till beaktandet av feltermerna i en regression är OLS-metoden12 en av de mest 

vedertagna och populära. Genom att kvadrera feltermerna ges mer korrekt vikt till 

populationens avvikelser eller residualer. Detta kan förklaras på följande sätt: 

Regressionslinjen från ett urval av observationer sätts så att summan av residualerna 

( )!! "=
iii
YY ˆ#̂  är så nära noll som möjligt. Intuitivt ser detta tilltalande ut men det är inte 

ett speciellt bra kriterium eftersom även om den algebraiska summan av residualerna är nära 

noll säger det ingenting om hur stor spridning dessa har kring regressionslinjen. Detta problem 

kan följaktligen undvikas genom att anamma OLS-metoden vilken ger en mer rättvis bild av 

spridningen hos residualerna genom att summan får en större vikt ( )!! "=
22

ˆˆ
iii
YY# .13 

                                                 
12  Ordinary Least Squares 
13  För närmare matematisk och numerisk förklaring av detta fenomen se D.N. Gujarati, Basic Econometrics, 
Fourth Edition (2003), sid 58-65. 
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För att statistiskt kunna fasts tälla huruvida en oberoende variabel påverkar den beroende 

variabeln används hypotestest. Hypotestest utförs på koefficienterna där valfri signifikansnivå 

väljs för att förkasta eller bibehålla hypotesen. 

 

Det finns ett flertal olika faktorer eller värden som man tittar på när man vill se hur väl de 

oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln. En av dessa faktorer är funktionens  

förklaringsgrad ( )2R  vilken visar hur väl regressionslinjen passar datamaterialet. Värdet på 

funktionens förklaringsgrad ligger inom intervallet noll och ett ( )10
2 << R . Om värdet ligger 

nära noll så har linjen en svag ”förklaring” till data och vice versa för om värdet ligger nära ett. 

 

En regression kan vara utsatt för multikollinearitet vilket innebär att de oberoende variablerna i 

för hög grad är korrelerade med varandra. Konsekvenser av multikollinearitet kan vara att 

feltermen har stor varians och covarians vilket gör en precis uppskattning mycket svår. På 

grund av detta följer en rad olika svårigheter som till exempel att konfidensintervallet tenderar 

att bli bredare vilket lättare leder till acceptans av nollhypotesen samt att funktionens  

förklaringsgrad tenderar att vara väldigt hög. Enligt Lee, Lee och Lee (2000) blir 

multikollinearitet ett problem om korrelationen mellan två oberoende koefficienter är större än 

0,8. Att granska förekomsten av multikollinearitet utförs således genom att uppföra ett 

korrelationsschema mellan de oberoende variablerna. Påvisas multikollinearitet i 

korrelationsschemat kan korrigering för detta genomföras med en 

ortogonaliseringsregression14.  

 

Heteroskedasticitet är ett annat problem som kan snedvrida regressionsfunktionens resultat och 

i likhet med multikollinearitet så finns inga direkta regler för att upptäcka detta fenomen utan 

endast ett fåtal tumregler. Heteroskedasticitet uppstår när variansen för regressionens felterm 

inte är konstant över olika populationsobservationer vilket uppkommer om det finns skevhet 

eller så kallade ”outliers”15 bland observationerna. För att utvärdera existensen av 

                                                 
14  Se Metod, avsnitt  4.6.3.1 Multikollinearitet, detektion genom korrelationsmatriser samt avsnitt 4.6.3.2 
Multikollinearitet, korrigering genom ortogonaliseringsregression. 
15  Med ”outliers” menas observationer ur populationen vilka avviker till sådan extremitet att regressionens 
resultat blir missvisande.   
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heteroskedasticitet används White´s General Heteroscedasticity Test och för korrigering av 

densamma används White´s Heteroscedasticity-Consistent Variances and Standard Errors 16.  

 

Ett tredje problem är autokorrelation vilket uppstår när feltermerna uppvisar ett mönster. Med 

detta menas att om feltermerna visar sig följa cykliska, negativa eller positiva mönster så kan 

det misstänkas att autokorrelation föreligger. För att enklast se huruvida autokorrelation råder 

kan man använda sig av ”time seguence plot”. Detta är en grafisk metod som ger en bild av 

situationen men som inte är statistisk signifikant. För att undersöka huruvida det kan fastställas  

att autokorrelation föreligger i regressionen används således istället ett Durbin-Watson d Test 

vilket anses som ett av de mest ansedda förfarandena för att undersöka detta fenomen och 

därmed ger en större tillförlitlighet till resultatet kontra den grafiska metoden.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16  Se Metod, avsnitt  4.6.3.3 Heteroskedasticitet, detektion genom White’s generella heteroskedasticitetstest samt 
avsnitt 4.6.3.4 Heteroskedasticitet, korrigering genom White’s heteroskedasticites-konsekventa varianser och 
standardfel. 
17  Se Metod, avsnitt  4.6.3.5 Autokorrelation, detektion genom Durbin-Watsons d statistika samt avsnitt 4.6.3.6 
Autokorrelation, korrigering genom Newey-West metoden. För närmare matematisk och numerisk beskrivning av 
de ekonometriska verktygen beskrivna i detta avsnitt se D.N. Gujarati, Basic Econometrics, Fourth Edition (2003). 
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4 Metod 

4.1 Forskningsansats 

4.1.1 Deduktiv respektive induktiv metod 
När deduktion, bevisandets väg, respektive induktion, upptäckandets väg, ställs mot varandra 

kommer den teoretiska referensramen otvivelaktigt i fokus. För att utveckla detta påstående 

skall skillnaderna mellan dessa forskningsansatser kort belysas. Något förenklat utgår den 

deduktiva metoden från befintlig teori. Genom empirin prövas den befintliga teorin som 

därmed kanske måste utvecklas eller helt enkelt förkastas. Vid en induktiv metod saknas  

däremot en relevant teoretisk referensram att utgå ifrån. Denna metod utgår i stället från 

empirin och skapar teorin. Som synes kännetecknas den induktiva metoden av en mer 

explorativ karaktär, Eriksson och Widersheim-Paul (1997). 

 

Vår undersökning präglas av en deduktiv forskningsansats vilket innebär att vi utgår från 

diverse befintliga teorier som berör problemet. I anslutning till dessa teorier insamlas data för 

att undersöka huruvida det råder en signifikant skillnad i den justerade överavkastningen för 

likvida respektive illikvida aktier. Den befintliga teorin har bestämt vilken information som 

skall samlas in och hur den informationen skall tolkas, Patel och Davidson (1991). 

 

4.1.2 Kvalitativ respektive kvantitativ metod 
Inom forskningen talas det ofta om kvalitativ och kvantitativ metod. Med kvalitativ forskning 

avses sådan som använder verbala analysmetoder. Genom att använda en kvalitativ ansats ges 

en djupare förståelse för problemområdet. Med kvantitativ forskning avses sådan där det 

insamlade materialet uttrycks i sifferform och utvärderas med statistiska och matematiska 

bearbetnings- och analysmetoder. Genom att använda en kvantitativ metod kan mer generella 

slutsatser dras inom problemområdet än vid en kvalitativ metod, Patel och Davidson (1991). 

 

Det är en kvantitativ undersökningsmetod som ligger till grund för denna studie. Som tidigare 

nämnt baseras de uppnådda resultaten på en statistisk och matematisk tolkning av insamlad 

data. 
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4.2 Vetenskapsfilosofi 

Den vetenskapliga ståndpunkten i denna uppsats kommer att utgå från den hermeneutiska 

skolan. Då vi här har att göra med meningsfulla fenomen, samt ämnar genomföra en medveten 

och systematisk tolkning av det valda problemområdet, tillämpas följaktligen ett hermeneutiskt 

förhållningssätt, Gustavsson (2003). Forskningen pendlar i viss mån mellan del och helhet,  

tolkningen av den beroende variabeln, den justerade överavkastningen, mot proxyvariabeln, 

omsättningshastighet, och hur de andra oberoende variablerna påverkar sambandet. De enskilda 

delarna är således en förutsättning för att se helheten av det undersökta och meningsfulla 

fenomenet. 

 

4.3 Urval 

I den kvantitativa undersökningen skall slutsatser och generaliseringar kunna göras för hela 

populationen varför ett så stort urval som möjligt har tagits ut.  

 

De aktier som ingår i studien är sådana som är noterade på Stockholmsbörsens A- och O-listor i 

dag. Aktier vilka har avnoterats under perioden 1995-03-01 till 2005-10-31 samt aktier som har 

introducerats under hösten 2005 har inte inkluderats i studien. De senare av den enkla 

anledningen att de inte har kunnat bidra till undersökningen eftersom de varit noterade under 

för kort tid.  

 

Studien innefattar endast en aktie per företag. Detta på grund av att vissa företag ställer ut flera 

aktier där vissa till exempel innefattar längre röstlängd vilket gör att urvalet blir mer 

representativt. 

 

Studien använder sig av månatlig data som sträcker sig över ovannämnda period vilken bildar 

128 månader. Tidsperioden och antalet aktier i urvalet för denna undersökning är tillräckligt 

representativa för att kunna dra generella statistiska slutsatser för hela populationen. 

 

4.4 Primär- och sekundärdata 

Det finns främst två kategorier av data; primär- och sekundärdata. Primärdata kan sägas vara 

sådan vilken inhämtas direkt från originalkällan och kan exempelvis erhållas genom enkäter 
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eller intervjuer. Sekundärdata är sådan vilken inhämtas från källor där data redan finns 

sammanställd. Som sekundärdata kan således  räknas all data som finns sammans tälld för andra 

ändamål än för den egna s tudien. Exempel på sekundärdata är sådan från böcker, tidningar, 

finansiell data eller dylikt, Lundahl och Skärvad (1999). 

 

Informationen vilken använts för denna studie, alltså den insamlade data18, karaktäriseras enligt 

ovanstående beskrivning som sekundärdata.  

 

4.5 Datainsamling 

Datainsamlingen har genomförts via en Six-Trust klient19.  Data vilken samlats in via klienten 

är dagsvis per aktie för A- och O-listorna på Stockholmsbörsen och omfattar omsättning, antal 

utstående aktier, justerat eget kapital, dagskurser samt marknadsrisk (beta). Det insamlade 

materialet har sedan bearbetats för att få fram de eftersökta variablerna. Även data för 

Affärsvärldens generalindex (AFGX) har samlats in under perioden. 

 

4.6 Metodbeskrivning 

4.6.1 Variablerna 
Den insamlade dagsvisa data har omarbetats till månatlig data för att få fram de önskade 

variablerna vilken vår regression bygger på. Variablerna beräknades i linje med Datar, Naik 

och Radcliffe (1998) och består av omsättningshastighet, justerad överavkastning, storlek 

( ( )storlekln ), bokfört värde dividerat med marknadsvärde ( ( )marknadbokförtln , det engelska 

uttrycket för variabeln är ”Book-To-Market”) samt marknadsrisk (beta-värdet).  Det 

metodförfarande vilket används i denna studie har till stor del inspirerats av en Fama och 

French-applikation i vilken de logaritmerade värdena för storlek samt bokfört värde dividerat 

med marknadsvärdet används. 

 

                                                 
18  Se Metod, Avsnitt 4.5 Datainsamling för närmare beskrivning av insamlad data för denna studie. 
19  Six-Trust erbjuder realtidsdistribuerad aktie-, ränte- och valutakursinformation samt nyheter främst till 
professionella aktörer på den nordiska finansmarknaden. 
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Den procentuella avkastningen för Affärsvärldens generalindex beräknas genom att ta det sista 

värdet varje månad ( )
sista

AFGX  minus  det första värdet för samma månad ( )förstaAFGX  

dividerat med det första värdet samma månad ( )förstaAFGX . 

 

( )

första

förstasista

procent
AFGX

AFGXAFGX
AFGX

!
=  

 

Den justerade överavkastningen ( )JAV  beräknas genom att ta det sista värdet varje månad 

( )
sista
P  minus det första värdet för samma månad ( )förstaP  dividerat med det första värdet 

samma månad ( )förstaP  och sedan subtrahera den procentuella avkastningen som Affärsvärdens 

generalindex ( )
procentAFGX  givit under samma månad: 

 

( )
procent

första

förstasista
AFGX

P

PP
JAV !

!
=  

 

Omsättningshastigheten ( )OH  för varje aktie beräknas på följande sätt. För varje månad ( )t  

beräknas omsättningen ( )O  som medelvärdet av antal aktier omsatta under de tre senaste 

månaderna, vilket divideras med antal utstående aktier ( )AA  för företaget gällande månad. 

Omsättningshastigheten uttrycks i procent. 
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OOO
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ttt !
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#
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& ++
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För att fastställa huruvida det råder en likviditetspremie på Stockholmsbörsen räcker det inte 

med att låta omsättningshastigheten stå som ensam oberoende variabel. Vi lägger till fler 

förklarande variabler till den justerade överavkastningen för att se i vilken mån 

omsättningshastigheten, som proxy för likviditet,  består. Detta i linje med Fama och French där 

storlek ( ( )storlekln ), bokfört värde dividerat med marknadsvärde ( ( )marknadbokförtln ) samt 

marknadsrisken för företaget används. 
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Storleksvariabeln ( )ST  har beräknats som den naturliga logaritmen för medelvärdet av den 

dagliga aktiekursen multiplicerat med medelvärdet av antalet utstående aktier för företaget 

gällande månad. 

 

( )AAPST != ln  

 

Den naturliga logaritmen av det bokförda värdet dividerat med marknadsvärdet ( )BM  har 

beräknats på liknade sätt enligt ovan, där det bokförda värdet beräknas som medelvärdet för det 

dagliga justerade egna kapitalet multiplicerat med medelvärdet av antalet utstående aktier för 

företaget gällande månad.  

 

!!
"

#
$$
%

&
=

M

B
BM ln  

 

Marknadsrisken har beräknats fram mot Affärsvärldens generalindex med 60 dagars rullande 

observationer. 

 

4.6.2 Portföljindelning 
Aktierna har indexerats efter storlek på omsättningshastighet och därefter placerats in i tre olika 

portföljer. Dessa portföljer har viktats lika och representerar således låg-, mellan- samt hög 

omsättningshastighet för aktierna. Portföljindelningen har genomförts för varje testmånad, där 

testperioden är 128 månader omfattande 3 portföljer vardera, vilket ger totalt 384 ( 3128! ) 

portföljer för den totala undersökningsperioden. För varje portfölj beräknas portföljgenomsnitt 

av den justerade överavkastningen och de olika förklarande variablerna. Detta för att erhålla ett 

värde per period och variabel.  Portföljindelningen är konstruerad enligt den beskrivning vilken 

ges i nedanstående figur: 
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4.6.3 Regressionsanalys 
En multipelregression kommer att genomföras för vardera portföljgrupp, låg, mellan och hög. 

Dessa regressioner är uppbyggda på följande vis: 

 

 ilåglåglåglåglåg BMSTMROHJAV !""""# +++++=
4321

  

 
imellanmellanmellanmellanmellan

BMSTMROHJAV !""""# +++++=
4321

 

 ihöghöghöghöghög BMSTMROHJAV !""""# +++++=
4321

 

 

Resultaten från ovan nämnda regressioner kommer att kontrolleras for multikollinearitet,  

heteroskedasticitet samt autokorrelation. Metodförfarande för detta kan lämpligen utföras på 

följande sätt: 

 

Omsättningshastighet 
Låg Mellan Hög 

  P1.3   P1.1   P1.2 

  P2.3   P2.1   P2.2 

  P3.3   P3.1   P3.2 

      .         .            . 
      .         .            . 
      .         .            . 

  P128.3   P128.1   P128.2 

  Mån 1 

  Mån 2 

  Mån 3 

  Mån 128 

. 

. 

. 
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4.6.3.1 Multikollinearitet, detektion genom korrelationsmatriser 

För att detektera multikollinearitet hos de oberoende variablerna i undersökningen sätts  

korrelationsmatriser20 upp. Utifrån dessa kan det urskiljas huruvida tidigare nämnda 

gränsvärden överskrids. 

 

 4.6.3.2 Multikollinearitet, korrigering genom ortogonaliseringsregression 

Om multikollinearitet kan påvisas mellan de oberoende variablerna för undersökningens  

regressioner används ortogonaliseringsteknik för att ”rengöra” dessa från kollineariteten. 

Således fångas respektive oberoende variabels ”förklaring” av den beroende variabeln på ett 

bättre sätt. Matematiskt kan denna teknik beskrivas på följande vis: 

 

Grundregressionen för undersökningen21: 

 

i
BMSTMROHJAV !""""# +++++=
4321

 

 

Påvisas multikollinearitet, som ett exempel, mellan omsättningshastighet och storlek i 

regressionen ovan genomförs följande åtgärd. En ny regression sätts upp med 

omsättningshastighet som beroende variabel och storlek som oberoende variabel enligt 

följande: 

 

OH
STOH !"# +$+=  

 

Residualerna ( )
OH
!  för denna regression kommer att ersätta omsättningshastighetsvariabeln i 

den ursprungliga regressionen ovan enligt följande: 

 

iOH
BMSTMRJAV !"""!"# +++++=
4321

 

 

Residualerna representerar här den del av omsättningshastigheten som inte förklaras av 

storleken. På detta sätt erhålls en ”renare” variabel där det kan undersökas huruvida det 

verkligen är omsättningshastigheten som påverkar den justerade överavkastningen eller inte. 

                                                 
20  Se Appendix, avsnitt 9.2.1 Korrelationsmatriser för grundperioden. 
21  Denna regression är ej portföljspecifik. 
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4.6.3.3 Heteroskedasticitet, detektion genom White´s generella 

heteroskedasticitetstest 

Till skillnad från andra heteroskedasticitetstest förlitar sig inte White´s test på antagandet om 

normalfördelning i residualerna. Testet är enkelt att implementera och det utgår ifrån 

undersökningens grundregressioner för de olika portföljerna. 

 

 
iiii

XXY !""" +++=
33221

 22 

 

Testets utförande i fyra steg: 

 

Steg 1.   Givet vår data estimerar vi regressionen ovan och erhåller residualerna, .ˆ
i
!  

 

Steg 2.  Vi utför sedan följande (hjälp-) regression: 

 

 
iiiiiii
vXXXXXX ++++++=

3126

2

35

2

2433221

2
ˆ !!!!!!"  

 

Den beroende variabeln ovan är residualerna i kvadrat vilken bygger på regressorerna och dess 

kvadrerade värden samt korsade värden från den ursprungliga ekvationen. Vi erhåller från 

regressionen ovan dess förklaringsgrad ( )2R . 

 

Steg 3.  Vid nollhypotesen, vilken säger att det inte finns någon heteroskedasticitet,  kan det 

bevisas att urvalets storlek (n) multiplicerat med ( )2R , erhållet från regressionen ovan, 

asymptotiskt följer en chi-två fördelning med en frihetsgrad lika med antalet regressorer: 

 

 22
~ df
asy

Rn !"  

 

Steg 4.  Om det chi-två värde som erhålls överstiger det kritiska chi-två värdet vid önskad 

signifikans är slutsatsen att det finns heteroskedasticitet.  Underskrider chi-två värdet den 

                                                 
22  Denna regression är endast uppställd i exemplifierande syfte och representerar inte undersökningens 
portföljregressioner. Den pedagogiska effekten anses större i användandet av denna fiktiva regression eftersom 
variabelsammansättningen i portföljregressionerna är komplicerad. 
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kritiska nivån blir slutsatsen att det inte finns någon heteroskedasticitet vilket också implicerar 

att 0
65432
===== !!!!! . 

 

4.6.3.4 Heteroskedasticitet, korrigering genom White´s heteroskedasticitets-

konsekventa varianser och standardfel 

White har visat att OLS-estimatet kan utföras så att asymptotiskt giltiga, alltså stora urval,  

statistiska slutsatser kan dras om de sanna parametervärdena, Gujarati (2003). Värden från 

denna test-statistika erhålls för undersökningen genom EViews 23. Beskrivningen och 

metodförfarandet för hur dessa värden tagits fram är för komplicerat för att kunna förklaras  

inom ramen för denna uppsats24. 

 

4.6.3.5 Autokorrelation, detektion genom Durbin-Watsons d statistika 
Durbin-Watson är det mest hyllade testet för att upptäcka seriell korrelation, alltså 

autokorrelation. 
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En stor fördel med d statistikan är att den är baserad på de estimerade residualerna vilka 

beräknas på rutin av EViews för undersökningen. 

 

Formeln ovan kan skrivas om till följande: 
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23  EViews 3.1 är en datorapplikation vilken använts för att utföra regressionsanalysen.  
24  För matematiska detaljer kring utförandet av detta test hänvisas till White (1980). 
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Vi definierar 

 

 
!

! "
=

2

1

ˆ
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som första-ordningens koefficient för autokorrelation i urvalet. 

 

 ( )!̂12 "#d  

 

Men eftersom 11 !!" # , impliceras att 

 

 40 !! d  

 

Detta är gränserna för d statistikan och alla estimerade värden måste ligga mellan dessa. Som 

en tumregel, om d skulle anta värdet 2, kan det sägas att det inte föreligger någon positiv eller 

negativ första-ordningens autokorrelation. Om 1ˆ +=!  indikerar detta perfekt positiv 

korrelation bland residualerna ( 0!d ). Således om d antar ett värde nära noll blir slutsatsen att 

positiv seriell korrelation föreligger. Om 1ˆ !="  indikerar detta perfekt negativ korrelation 

bland residualerna ( 4!d ). Således om d antar ett värde nära fyra blir slutsatsen att negativ 

seriell korrelation föreligger. Se figur nedan för ovanstående gränsvärden. 
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4.6.3.6 Autokorrelation, korrigering genom Newey-West metoden 
Denna metod är en förlängning av White´s heteroskedasticitets-konsekventa varianser och 

standardfel25. Metoden korrigerar både för heteroskedasticitet samt autokorrelation och har som 

krav att urvalet är stort26. 

 

4.6.4 Hypotestest 
Hypotesen, om att det finns en likviditetspremie på Stockholmsbörsen, testas genom att se 

huruvida riktningskoefficienterna i regressionerna ( )i  med de olika variablerna ( )j  är 

signifikant skilda från noll. Följande hypoteser ställs upp: 

 

0:
0

=ijH !   ( )högmellanlågi ,,=  

0:
1

!ijH "   ( )4,3,2,1=j  

 

De olika nollhypoteserna innebär att riktningskoefficienterna är lika med noll. Om dessa 

nollhypoteser kan förkastas betyder detta att de förklarande variablerna är signifikant skilda 

från noll. Om koefficienten för omsättningshastighet är signifikant negativ kan detta tolkas som 

att det finns en likviditetspremie på Stockholmsbörsen. En ytterliggare hypotes ställs upp då 

teorin om konkativitet kommer att prövas. Hypotesen kommer att testa om den mellersta 

riktningskoefficienten för omsättningshastighet är signifikant mer negativ än den låga och om 

den höga är signifikant mer negativ än den mellersta. 

 

 lågmellanH !! <:
0

 lågmellanH !! ":
1

 

mellanhögH !! <:
0

 mellanhögH !! ":
1

 

 

4.6.5 Användande av värdep !  som tillvägagångssätt för hypotestestande.   
Denna metod används för att på ett enkelt sätt kunna säkerställa huruvida koefficienter för 

undersökningen är signifikant skilda från noll. Metoden benämns vanligen till ”den 

observerade nivån för signifikans” och utförs på följande sätt. Om !p värdet är mindre eller 

                                                 
25  Vi presenterar inte den matematiska uppbyggnaden kring denna modell eftersom den är för komplicerad för att 
rymmas inom ramen för denna uppsats. För närmare beskrivning här hänvisas till Greene (2000).  
26  Med stort menas här att ett urval 30> . 
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lika med den önskade signifikansnivån, ! , förkastas nollhypotesen. Är !p värdet istället 

större kan nollhypotesen inte förkastas.  

 

4.7 Kritik 

4.7.1 Metodkritik 
Det största problemet är att Fama och French inte riktigt förklarar varför storleken på företaget 

eller dess bokförda värde dividerat med marknadsvärdet är en korrekt indikator för risk. För en 

investerare så betyder en hög sådan kvot att det är lägre risk på grund av att aktien är billig och 

att marknaden har undervärderat den27.  

 

Studiens tre förklarande variabler utgör givetvis inte hela förklaringen till den justerade 

överavkastningen. Även om samtliga variabler skulle kunna fastställas kommer modellens  

resultat att präglas av brus 28. 

 

4.7.2 Källkritik 
Vid alla former av akademiska studier är det viktigt att kritiskt granska de använda källorna. I 

denna uppsats består den viktigaste källan av tidigare genomförda artiklar kring ämnet och då 

främst Amihud och Mendelson (1986). En fördel med källor likt dessa är att de är skriftliga och 

därför inte utsätts för subjektivt inflytande i samma utsträckning som till exempel intervjuer 

eller enkäter. Skriftligt material kan emellertid även det vara osäkert i och med att det alltid 

föreligger en risk att det studerade materialet är förvanskat. Denna risk uppskattas dock som 

mycket liten vad gäller de artiklar som granskas i denna uppsats med tanke på dess vedertagna 

status.  

 

4.7.3 Urvalskritik 
Som nämnts i urvalet ovan har aktier vilka avnoterats under testperioden inte tagits med. Aktier 

som endast varit noterade under en kort tid har även de exkluderats från undersökningen. 

Avgränsning har gjorts till Stockholmsbörsens A- och O-listor vilka kommer att påverka 

resultatet i jämförelse med om hela populationen skulle ha innefattats i studien.  
                                                 
27  http://www.investopedia.com/terms/f/famaandfrenchthreefactormodel.asp, 2005-12-16. 
28  En aktieavkastningsmodell utan brus skulle innebära en förklaringsgrad på 1. De oberoende variablerna skulle 
då förklara den beroende variabeln perfekt vilket är en praktisk omöjlighet i dessa sammanhang. 
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5 Resultat 

Förklaringsgraden ( )2R  för de tre regressionerna är något varierande. Den låga portföljen 

innehar det lägsta värdet på 1,72 % och det högsta värdet kan kopplas till den mellersta 

portföljen för vilken värdet är 12,23 %29. 

 

Den statistiska signifikansen ( )p  hos de olika regressionernas riktningskoefficienter är väldigt 

varierande. Ett mönster som här kan urskiljas är att ingen av koefficienterna för storlek samt 

bokfört värde dividerat med marknadsvärde är i närheten av att vara statistiskt signifikanta. När 

det gäller koefficienterna för omsättningshastighet och marknadsrisk erhålls signifikanta 

värden för den mellersta respektive den höga portföljen men däremot inte för den låga 

portföljen30.  

 

Beträffande den statistiska tillförlitligheten i modellen kan multikollinearitet avskrivas för 

samtliga regressioner31, enligt tidigare uppsatta kriterier32.  

 

Det detekterades heteroskedasticitet för portföljen innehållande aktier med hög 

omsättningshastighet33, för vilken korrigering således utfördes34.  

 

Modellerna präglas här inte av signifikant autokorrelation eftersom Durbin-Watson värdena 

befinner sig inom de kritiska gränserna35. 

 

                                                 
29  Se Appendix, avsnitt 9.1.1 Resultatsammanställning för grundperioden. 
30  Se Appendix, avsnitt 9.1.1 Resultatsammanställning för grundperioden. 
31  Se Metod, avsnitt 4.6.3.1 Multikollinearitet, detektion genom korrelationsmatriser samt Appendix, avsnitt 9.2.1 
Korrel ationsmatriser för grundperioden för de resulterande korrelationsvärdena. Med samtliga menas här de 
oberoende variablerna för grundregressionen. 
32  Se Teori, avsnitt 3.4 Grundläggande ekonometri. 
33  Se Metod, avsnitt 4.6.3.3 Heteroskedasticitet, detektion genom White’s generella heteroskedasticitetstest. 
34  Se Metod, avsnitt 4.6.3.4 Heteroskedasticitet, korrigering genom White’s heteroskedasticitets-konsekventa 
varianser och standardfel samt Appendix, avsnitt 9.3.1 Heteroskedasticitetsvärden och kritiska gränser för 
grundperioden. 
35  Se Metod, avsnitt 4.6.3.5 Autokorrelation, detektion genom Durbin-Watsons d statistika samt Appendix, avsnitt 
9.4.1.1 Durbin-Watson värden och kritiska gränser för grundperioden. 
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5.1 De oberoende variablerna 

5.1.1 Hur omsättningshastigheten påverkar den justerade 
överavkastningen 
Sambandet mellan den justerade överaktieavkastningen ( )JAV  och omsättningshastigheten 

( )OH  är positivt i samtliga fall36. Därutöver är detta den variabel vilken ger störst inverkan på 

respektive portföljs aktieavkastning. Mellanportföljen uppvisar det starkaste beroendet av 

omsättningshastigheten där en uppgång i omsättningshastigheten om 1 % genererar en 

aktieavkastning för portföljen på 0,6 %. Den låga portföljen representerar här det lägsta 

beroendet för denna variabel med ett förändringsvärde på 0,08 %37. 

 

5.1.2 Hur marknadsrisken påverkar den justerade överavkastningen 
Marknadsriskens ( )MR  påverkan av den justerade överavkastningen är negativ i samtliga 

fall38. Vi får här att en uppgång i marknadsrisken om 1 % genererar en aktieavkastning från      

-0,0262 % för den låga portföljen till -0,0916 % för den mellersta portföljen39. 

 

5.1.3 Hur företagens storlek påverkar den justerade överavkastningen 
Till skillnad från omsättningshastigheten och marknadsrisken följer storlekens ( )ST  inverkan 

på den justerade överavkastningen inget specifikt mönster, alltså att inget negativt eller positivt 

samband kan urskiljas mellan koefficienterna. Både positiva och negativa värden kan påvisas  

beroende på portfölj där värdena för koefficienterna ligger mellan -0,00417 % och 0,00568 

%40. 

 

5.1.4 Hur bokfört värde dividerat med marknadsvärde påverkar den 
justerade överavkastningen 
I likhet med företagets storlek präglas inte det bokförda värdet dividerat med marknadsvärdet 

( )BM  av något specifikt mönster gällande sambandet till den justerade överavkastningen. 

                                                 
36  Att notera här är att koefficienten för omsättningshastighet för den låga portföljen inte är signifikant. 
Implikationen för detta diskuteras vidare i Analys, avsnitt 6.1.1 Omsättningshastighet.  
37  Se Appendix, avsnitt 9.1.1 Resultatsammanställning för grundperioden. 
38  Att notera här är att koefficienten för marknadsrisk för den låga portföljen inte är signifikant. Implikationen för 
detta diskuteras vidare i Analys, avsnitt 6.1.2 Marknadsrisk. 
39  Se Appendix, avsnitt 9.1.1 Resultatsammanställning för grundperioden. 
40  Ingen av koefficienterna är här signifikanta. Se Appendix, avsnitt 9.1.1 Resultatsammanställning för 
grundperioden. 
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Riktningen på koefficienterna är både positiva samt negativa och har här värden som ligger 

mellan -0,01318 % och 0,00975 %41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41  Ingen av koefficienterna är här signifikanta. Se Appendix, avsnitt 9.1.1 Resultatsammanställning för 
grundperioden. 
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6 Analys 

Förklaringsgraden ( )2R  för de tre regressionerna är något varierande. Tydligt är dock att inget 

av dessa värden är tillräckligt högt för att det skall kunna sägas att regressionerna förklarar den 

beroende variabeln, alltså den justerade överavkastningen ( )JAV , särskilt väl42. 

 

Vid detektion för multikollinearitet i vår undersökning var det ingen utav variablerna som 

passerade den kritiska gränsen vilken sattes till 0,8, enligt tidigare uppsatta kriterier43. 

Storleksvariabeln ( )ST  för den mellersta portföljen låg emellertid väldigt nära denna kritiska 

gräns för korrelering gentemot omsättningshastigheten ( )OH
44 varför vi av intresse korrigerade 

denna. Implikationen av denna korrigering blev dock ringa och gav inte underökningen mer att 

tillföra. 

 

Resultaten från regressionsanalysen har korrigerats  för snedvridning och fel i form av 

heteroskedasticitet vilken var den enda dataförvrängning som kunde påvisas. Dock kan det 

noteras att det i dessa sammanhang inte skett någon nämnvärd förändring i resultaten efter 

korrigering för just heteroskedasticitet med undantag för koefficienten för marknadsrisk ( )MR  

i den höga portföljen. p-värdet för denna variabel gick från 0,1060 till 0,0773 där implikationen 

blir att variabeln går från att vara insignifikant till att vara signifikant på 10 % nivån45. 

 

Resultaten präglas inte, som tidigare nämnts, av autokorrelation. Från Durbin-Watsons d  

statistika får vi att för en signifikansnivå på 1 % kan nollhypotesen, att ingen positiv eller 

negativ autokorrelation råder, inte förkastas för samtliga regressioner. För en signifikansnivå på 

5 % kan samma nollhypotes inte förkastas för den låga portföljens regression. Den mellersta 

och höga portföljens Durbin-Watson värden infinner sig, på denna signifikansnivå, inom 

obeslutandets zoner varför autokorrelation här ej kan fastställas. Eftersom Durbin-Watson 

värdena för dessa två portföljer hamnar inom dessa zoner görs antagandet att autokorrelation 

här inte gäller. Denna avgränsning görs eftersom vidare granskning för detektion av 

                                                 
42  Se Appendix, avsnitt 9.1.1 Resultatsammanställning för grundperioden. 
43  Se Teori, avsnitt 3.4 Grundläggande ekonometri. 
44  Storleksvariabelns korrelation till omsättningshastigheten i den mellersta portföljen uppgick till 0,78214. Se 
Appendix, avsnitt 9.2.1 Korrelationsmatriser för grundperioden. 
45  Se Appendix, avsnitt 9.1.1 Resultatsammanställning för grundperioden samt avsnitt 9.3.1 
Heteroskedasticitetsvärden och kritiska gränser för grundperioden.   
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autokorrelation inte är motiverad inom ramen för denna studie, då vi inom obeslutandets  zoner 

kan säga att det inte finns några tydliga spår för autokorrelation46.  

 

För att tydliggöra Durbin-Watson värdena för de olika regressionerna gällande autokorrelation 

har vi plottat dess residualer, där residualen tidpunkt t sätts på Y-axeln gentemot den laggade 

residualen tidpunkt 1!t  vilken sätts på X-axeln47.   

 

6.1 De oberoende variablerna 

6.1.1 Omsättningshastighet 
Enligt den modell av Amihud och Mendelson (1986) vilken vi antagit för denna undersökning 

skall sambandet mellan den justerade överavkastningen och omsättningshastigheten vara 

konkavt negativ. Ifrån regressionernas resultat kan det utläsas att detta samband är positivt för 

samtliga portföljer48. Resultatet följer således inte den teoretiska referensramen för denna 

undersökning och en likviditetspremie, approximerad av omsättningshastigheten, kan ej 

påvisas för Stockholmsbörsen. Om ett signifikant negativt samband kunnat påvisas för 

regressionernas koefficienter för omsättningshastighet hade ett fastställande av konkaviteten 

utförts enligt tidigare klarlagt metodförfarande49. Men med tanke på resultaten från denna 

undersökning görs inte mer än att fastställa att detta samband inte kan detekteras. Att notera här 

är även att p-värdet för den låga portföljen inte är signifikant. Inferens om dessa värden skall 

därför ifrågasättas 50.  

 

6.1.2 Marknadsrisk 
Resultatet från regressionerna ger att marknadsriskens påverkan av den justerade 

överavkastningen är negativ i samtliga fall i ett osammanhängande mönster där koefficienten 

för den låga portföljen, likt koefficienten för omsättningshastighet i samma regression, visades 

insignifikant51. Negativiteten i detta samband är väldigt ovanligt eftersom den praktiska 

                                                 
46  Se Metod, avsnitt 4.6.3.5 Autokorrelation, detektion genom Durbin-Watsons d statistika samt Appendix, avsnitt 
9.4.1.1 Durbin-Watson värden och kritiska gränser för grundperioden. 
47  Se Appendix, avsnitt 9.4.2.1 Grafisk detektion av autokorrelation för grundperioden. 
48  Se Appendix, avsnitt 9.1.1 Resultatsammanställning för grundperioden. 
49  Se Metod, avsnitt 4.6.4 Hypotestest. 
50  För att statistiskt kunna dra slutsatser kring riktningskoefficienterna för de oberoende variablerna är det av 
största vikt att dessa kan sägas vara signifikant skilda från noll.  
51  Se Appendix, avsnitt 9.1.1 Resultatsammanställning för grundperioden. Notera även här ifrågasättandet av 
inferens för insignifikanta värden. 
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implikationen således skulle vara att portföljerna rör sig i motsatt riktning mot marknaden. Det 

finns perioder då vissa aktier kan anta negativa värden för marknadsrisk men att portföljerna i 

denna undersökning, uppbyggda av samtliga52 aktier på Stockholmsbörsens A- och O-listor, 

skulle göra detsamma ställer vi oss ytterst tveksamma inför.  

 

6.1.3 Storlek samt bokfört värde dividerat med marknadsvärde 
Resultaten för storlek och bokfört värde dividerat med marknadsvärde, vilka är de två sista 

förklarande variablerna i vår regressionsmodell, visar inga tecken på signifikans i någon av 

portföljerna och koefficienterna antar här negativa såväl som positiva värden i ett 

osammanhängande mönster53.  Det kan på detta sätt sägas att dessa två variabler inte förklarar 

den justerade överavkastningen i vår undersökning. 

 

6.2 Kompletterande undersökningar 

6.2.1 Alternativ variabel till marknadsrisk 
Kopplat till vad som sades för resultaten i koefficienterna för marknadsrisken ovan så har vi 

valt att testa regressionerna med en annorlunda variabel för marknadsrisk, nämligen 

marknadsavkastning subtraherat för riskfri ränta ( )fm rr !
54, för att se om ett annorlunda 

samband på detta sätt kunde påvisas. Implikationen av detta förfarande visade sig dock inte ge 

några nämnvärda skillnader gentemot tidigare resultat. Koefficienterna var även här negativa i 

ett osammanhängande mönster med insignifikanta förändringsvärden. 

 

6.2.2 Subperiodsindelning av undersökningen 
Då finansmarknaderna utstått stora förändringar under undersökningsperioden, främst genom 

den så kallade IT-bubblan, finns anledning att tro att detta påverkat resultatet på ett icke 

önskvärt vis. Således har en subperiodsindelning utförts för att säkerställa att resultaten inte 

skiljer sig åt när börsen till exempel befinner sig i en uppåtgående fas kontra en neråtgående. 

                                                 
52  Se Metod, avsnitt 4.3 Urval. 
53  Se Appendix, avsnitt 9.1.1 Resultatsammanställning för grundperioden. 
54  Detta riskmått förhåller sig här av hur avkastningen förklaras av marknadens rörelser, gentemot det tidigare 
beta-värdet vilket förhåller sig till hur avkastningen förklaras av företagens speci fika risk. 
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Vi har således valt att göra en indelning av subperioder där den ena omfattar tiden 1995-03-01 

till och med 2000-06-30, vilken präglas av kontinuerlig uppgång, och den andra från 2000-07-

31 till och med 2005-10-31, vilken präglats av både ner- och uppgång55.  

 

Resultaten från dessa två undersökningar ger ej studien mycket mer att tillägga då inga 

nämnvärda skillnader kan urskiljas gentemot grundundersökningen. Den enda skillnaden här 

värd att ögna ligger i detektionen av autokorrelation hos den mellersta respektive höga 

portföljen för den första subperioden56. Den mellersta portföljen visade sig, enligt Durbin-

Watsons d statistika, lida av negativ autokorrelation samt den höga av positiv sådan. 

Korrigering för detta utfördes genom Newey-West metoden57. 

 

Båda subperioder präglas av insignifikanta värden och osammanhängande mönster. 

Omsättningshastigheten är fortfarande positiv i alla koefficienter och marknadsrisken behåller 

sitt negativa samband till den justerade överavkastningen för subperioderna. Variablerna 

storlek och bokfört värde dividerat med marknadsvärde har även de behållit sin ”dåliga” status  

och förklaringsgraderna för samtliga subperiodsregressioner befinner sig inom intervallet 0,03 

% till 17,88 %, vilket indikerar att ingen av regressionerna förklarar datamaterialet särskilt 

väl58. I kort kan här sägas att ingen direkt intressant observation i relation till 

grundundersökningen kan göras. 

 

6.3 Koppling till teori och tidigare forskning 

I teoriavsnittet klargjordes grunderna i den modell av Amihud och Mendelson (1986) vilken 

anlitades för att undersöka existensen av en likviditetspremie på Stockholmsbörsen. Det 

samband vilken denna modell vill visa, alltså en konkavt positiv funktion mellan avkastning 

och köp-sälj spreaden59, går enligt resultaten från vår undersökning ej att påvisa för 

Stockholmsbörsen. Andersson, Berthelson och Simon (1998) kunde, till skillnad från oss, även 

de med relativspreaden som proxyvariabel visa detta konkava och positiva samband för 

Stockholmsbörsen. 
                                                 
55  Se Appendix, avsnitt 9.5 Motiv till brytpunkt av subperioder. 
56  Se Metod, avsnitt 4.6.3.5 Autokorrelation, detektion genom Durbin-Watsons d statistika samt Appendix, avsnitt 
9.4.1.2 Durbin-Watson värden och kritiska gränser för första subperioden. 
57  Se Metod, avsnitt 4.6.3.6 Autokorrelation, korrigering genom Newey-West metoden. 
58  Se Appendix, avsnitt 9.1.2 Resultatsammanställning för första perioden samt avsnitt 9.1.3 
Resultatsammanställning för andra perioden. 
59  I vårt fall har vi inversen till detta samband i och med att vi använder omsättningshastighet som proxyvariabel. 
Se Teori, avsnitt 3.3 Omsättningshastighet som proxyvariabel. 
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Resultaten stämmer ej heller överens med de förväntningar som ställdes inför undersökningens  

genomförande. Datar, Naik och Radcliffe (1998) samt Hu (1997) kunde med 

omsättningshastigheten som proxyvariabel för likviditet påvisa detta konkava och negativa 

samband enligt Amihud och Mendelsons teori för den amerikanska och japanska marknaden. 

Våra förväntningar baserades dels på dessa tidigare undersökningar från andra marknader men 

kanske främst på de vedertagna teorierna inom området.  

 

Att notera här är istället likheten i resultaten från Fackle Fornius, Huhmarniemi och Lindberg 

(2001), där vi med likhet syftar på de insignifikanta och osammanhängande resultaten hos  

regressionskoefficienterna samt dess förändringsvärden. I denna studie kunde en 

likviditetspremie för Stockholmsbörsen inte påvisas oavsett användning av köp-sälj spreaden 

eller omsättningshastigheten som proxyvariabel. 
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7 Slutsats samt förslag till vidare forskning 

7.1 Slutsats 

Utifrån denna studies resultat görs det gällande att en likviditetspremie på Stockholmsbörsen, 

approximerad genom omsättningshastigheten, med marknadsrisk, storlek och bokfört värde 

dividerat med marknadsvärde som förklarande variabler med justerad överavkastning som 

beroende variabel, inte går att fastställa för tidsperioden 1995-03-01 till 2005-10-31. 

 

Gällande de resultat vilka framställts från de genomförda multipelregressionerna kan det sägas 

att majoriteten av dessa ej kunnat påvisas  signifikanta samt att framtagna förklaringsgrader här 

visats väldigt svaga. Inferens för regressioner innehållandes resultat likt dessa skall ifrågasättas  

eftersom det enligt ekonometrisk teori postuleras att endast värden vilka fastställts signifikant 

skilda från noll anses tillräckligt tillfredställande för att kunna dra slutsatser kring. 

 

7.1.1 Validitet 
Med validitet menas att vi verkligen mäter det vi avser att mäta vilket här är huruvida det finns  

en likviditetspremie på Stockholmsbörsen. Centralt är hur vi tolkar och använder de olika 

förklarande variablerna. Misstolkar vi hur dessa variabler förhåller sig till den justerade 

överavkastningen eller använder de på ett felaktigt sätt i undersökningen så kommer vi inte att 

mäta det vi avser att mäta, där omsättningshastighet är den proxyvariabel vilken vi iakttar för 

att undersöka just likviditetspremien. Det kan här inte uteslutas att vi kan ha misstolkat hur de 

olika oberoende variablerna förhåller sig till den beroende variabeln samt hur de förhåller sig 

till varandra eller om vi använt de på ett felaktigt sätt i undersökningen. 

 

7.1.2 Reliabilitet 
Avgörande faktorer i vår undersökning som påverkar reliabiliteten är den stora mängd data vi 

har använt oss av vid beräkning av de olika variablerna. Data har strukturerats på bästa möjliga 

sätt för att minimera fel vid denna beräkning samt vid omarbetningen från dagsvis data till 

månatlig data. Trots vår strävan att minimera olika felkällor så existerar fortfarande en risk att 

vi har gjort fel i olika sammanhang. För att minimera denna risk har vi upprepande kontrollerat 

de olika beräkningarna grundligt samt diskuterat dess rimlighet i största möjliga utsträckning. 

Under arbetets gång har fel upptäckts och dessa har då konsekvent korrigerats. Vår 



 44 

förhoppning och förutsättning är att samtliga felaktigheter därmed är korrigerade. Vidare kan 

reliabiliteten diskuteras i ljuset av den låga förklaringsgrad som de olika regressionerna i denna 

undersökning uppnått samt den svaga s ignifikans vilken kunde fastställas för de oberoende 

variablerna. 

 

7.1.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten i vår undersökning handlar om huruvida vi generellt kan säga att det finns  

en likviditetspremie på Stockholmsbörsen. På grund av de låga förklaringsgraderna samt den 

låga signifikansen hos de oberoende variablerna är det svårt att i denna studie generalisera 

resultatet för Stockholmsbörsen. Eftersom resultatet här inte går att generalisera för kan vi 

således inte heller generalisera för andra marknadsplatser. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Vi har i denna uppsats ej funnit stöd för en likviditetspremie på Stockholmsbörsen under 

perioden 1995-03-01 till 2005-10-31. Nedan följer några förslag till alternativ eller vidare 

forskning inom området: 

 

• En alternativ proxyvariabel. Den mest nyttjade variabeln för identifiering av en 

likviditetspremie i tidigare forskning har varit köp-sälj spreaden. Vi har ju i denna 

studie istället använt oss av omsättningshastighet för samma ändamål. Ett förslag här, 

om än väldigt utmanande, kan vara en alternativ proxyvariabel för att bättre kunna mäta 

likviditeten hos aktier. Vi har under arbetets gång bland annat stött på orderdjupet hos 

aktier som ett alternativt mått för dess likviditet. 

 

• Ett annorlunda metodförfarande. Här kan nämnas att en mer omfattande 

portföljindelning eventuellt skulle kunna sprida mer ljus kring likviditetspremien och 

huruvida den kan fastställas eller ej. En mer precis portföljindelning, vilket är väldigt 

tidskrävande, ger antagligen mer rättvisa och förklaring till regressionsanalysen. Här 

kan även nämnas att ett koefficientsnitt från varje testmånad skulle kunna användas  

istället för det portföljindelningssnitt vilket nyttjats för denna studie.  
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• En ytterligare rekommendation till vidare forskning skulle här kunna vara att undersöka 

likviditetspremien i linje med Brennan och Subrahmanyams (1996) studie. De väljer att 

istället för köp-sälj spreaden studera de fasta och rörliga kostnader som transaktioner 

medför då man inte anser spreaden vara ett bra mått på likviditet utan snarare en 

approximation för risk. Eftersom tidigare studier på Stockholmsbörsen, inklusive vår 

egen, använt sig av köp-sälj spreaden eller omsättningshastigheten som 

approximationer för likviditet, kunde det vara intressant att med denna alternativa 

modell undersöka detta fenomen. 
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9 Appendix 

9.1 Resultatsammanställning 

9.1.1 Resultatsammanställning för grundperioden 
 

      
Portfölj ΔOH ΔMR ΔST ΔBT R2 Multikollinearitet* Heteroskedasticitet Durbin-Watson 
Låg 0,080341 -0,026182 0,00058 -0,013181 0,017229 0,434824083 18,04943 2,081784 
Mellan 0,600591' -0,091579''' -0,004174 0,00975 0,122325 0,782140109 17,36339 2,261355 
Hög 0,278766' -0,057346'' 0,005679 0,002586 0,053004 -0,381631675 30,11441 1,695196 
* = Värdena som visas är korrelationen mellan omsättningshasti gheten och storlek   
' = Signifikant på 10 %      '' = Signifikant på 5 %      ''' = Signifikant på 1 %   

 

 

9.1.2 Resultatsammanställning för första perioden 
 

     
Portfölj ΔOH ΔMR ΔST ΔBT R2 Multikollinearitet* Heteroskedasticitet Durbin-Watson 
Låg 1,332136 -0,021033 -8,28E-06 0,020237 0,031523 0,541523814 24,20189 2,091955 
Mellan 0,607434' -0,081866''' 0,01364 0,019448 0,178881 0,707390075 9,155011 2,589096 
Hög 0,291286 -0,06917'' 0,012101 -0,01226 0,084083 -0,326214264 30,98449 1,391024 

* = Värdena som visas är korrelationen mellan omsättningshasti gheten och storlek   
' = Signifikant på 10 %      '' = Signifikant på 5 %      ''' = Signifikant på 1 %   

 

 

9.1.3 Resultatsammanställning för andra perioden 
 

     
Portfölj ΔOH ΔMR ΔST ΔBT R2 Multikollinearitet* Heteroskedasticitet Durbin-Watson 
Låg 0,463217 -0,022893 0,034169 0,041747 0,048045 0,854142278 20,30548 2,325072 
Mellan 0,711125 -0,121629'' 0,027445 0,057991 0,153909 0,813697287 18,45491 2,250311 
Hög 0,23336 -0,134444''' -0,060705 0,048419 0,135762 -0,574464512 14,90194 1,988134 

* = Värdena som visas är korrelationen mellan omsättningshasti gheten och storlek   
' = Signifikant på 10 %      '' = Signifikant på 5 %      ''' = Signifikant på 1 %   
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9.2 Korrelationsmatriser 

9.2.1 Korrelationsmatriser för grundperioden 
 

Den låga portföljens korrelationsmatris   
Variabel OH BETA STOR BTOM 
OH 1 0,164081957 0,434824083 -0,4066265 
BETA 0,164081957 1 0,318355008 -0,023485 
STOR 0,434824083 0,318355008 1 -0,4138054 
BTOM -0,406626545 -0,023485032 -0,413805415 1 
     
Den mellersta portföljens korrelationsmatris  
Variabel OH BETA STOR BTOM 
OH 1 0,208168808 0,782140109 -0,548754 
BETA 0,208168808 1 0,078597836 -0,0538547 
STOR 0,782140109 0,078597836 1 -0,7313439 
BTOM -0,548754008 -0,053854696 -0,731343902 1 
     
Den höga portföljens korrelationsmatris   
Variabel OH BETA STOR BTOM 
OH 1 0,256425808 -0,381631675 -0,4592298 
BETA 0,256425808 1 0,026421624 -0,1886546 
STOR -0,381631675 0,026421624 1 -0,0886384 
BTOM -0,45922978 -0,188654601 -0,088638387 1 

 
 
 

9.2.2 Korrelationsmatriser för första subperioden 
 

Den låga portföljens korrelationsmatris   

Variabel OH BETA STOR BTOM 

OH 1 0,329404938 0,541523814 -0,5201256 
BETA 0,329404938 1 0,410928518 -0,265954 
STOR 0,541523814 0,410928518 1 -0,4783099 
BTOM -0,520125581 -0,265953962 -0,478309887 1 
     
Den mellersta portföljens korrelationsmatris  
Variabel OH BETA STOR BTOM 

OH 1 0,309626185 0,707390075 -0,4125717 
BETA 0,309626185 1 0,205779914 -0,130087 
STOR 0,707390075 0,205779914 1 -0,7357832 
BTOM -0,412571725 -0,130086953 -0,735783218 1 

     
Den höga portföljens korrelationsmatris   
Variabel OH BETA STOR BTOM 

OH 1 0,322994323 -0,326214264 -0,4072145 
BETA 0,322994323 1 0,068947029 -0,3141036 
STOR -0,326214264 0,068947029 1 -0,1131864 
BTOM -0,407214508 -0,314103586 -0,113186385 1 
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9.2.3 Korrelationsmatriser för andra subperioden 
 

Den låga portföljens korrelationsmatris   

Variabel OH BETA STOR BTOM 

OH 1 -0,227044687 0,854142278 -0,6878265 
BETA -0,227044687 1 -0,224092721 0,2488969 
STOR 0,854142278 -0,224092721 1 -0,8600142 
BTOM -0,687826485 0,24889686 -0,860014184 1 
     
Den mellersta portföljens korrelationsmatris  
Variabel OH BETA STOR BTOM 

OH 1 0,047352005 0,813697287 -0,7455628 
BETA 0,047352005 1 -0,183684504 0,0633733 
STOR 0,813697287 -0,183684504 1 -0,8820973 
BTOM -0,745562835 0,063373295 -0,882097253 1 

     
Den höga portföljens korrelationsmatris   
Variabel OH BETA STOR BTOM 

OH 1 0,228231538 -0,574464512 -0,5923163 
BETA 0,228231538 1 -0,566880807 0,1195393 
STOR -0,574464512 -0,566880807 1 0,1064468 
BTOM -0,592316334 0,119539288 0,10644677 1 
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9.3 Heteroskedasticitetsvärden och kritiska gränser 

9.3.1 Heteroskedasticitetsvärden och kritiska gränser för grundperioden 
 
 

Gränsvärden  för Chi-två fördelning         
Signifikansnivåer Kritisk gräns Låg Mellan Hög Urval, Fr ihetssgrader 

10% 21,0642 - - x   
5% 23,6848 - - x n = 128 
1% 29,1413 - - x df = 14 

0,50% 31,3193 - - -   
Heteroskedasticitetsvärden för 
portföljerna 18,049 17,363 30,114   
x = Heteroskedas ticitet funnen         
- = Heteroskedasticitet ej funnen         

 
 
 

9.3.2 Heteroskedasticitetsvärden och kritiska gränser första subperioden 
 
 

Gränsvärden  för Chi-två fördelning         
Signifikansnivåer Kritisk gräns Låg Mellan Hög Urval, Fr ihetssgrader 

10% 21,0642 x - x   
5% 23,6848 x - x n = 64 
1% 29,1413 - - x df = 14 

0,50% 31,3193 - - -   
Heteroskedasticitetsvärden för 
portföljerna 24,202 9,155 30,984  
x = Heteroskedas ticitet funnen         
- = Heteroskedasticitet ej funnen         

 
 
 

9.3.3 Heteroskedasticitetsvärden och kritiska gränser andra subperioden 
 
 

Gränsvärden  för Chi-två fördelning         
Signifikansnivåer Kritisk gräns Låg Mellan Hög Urval, Fr ihetsgrader 

10% 21,0642 - - -   
5% 23,6848 - - - n = 64 
1% 29,1413 - - - df = 14 

0,50% 31,3193 - - -   
Heteroskedasticitetsvärden för 
portföljerna 20,305 18,455 14,902  
x = Heteroskedas ticitet funnen         
- = Heteroskedasticitet ej funnen         
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9.4 Autokorrelation 

9.4.1 Durbin-Watson värden och kritiska gränser 

9.4.1.1 Durbin-Watson värden och kritiska gränser för grundperioden 
 

 

 
 
 
 

 
Gränsvärden  för Durbin-Watson på 5 % nivån         

Urval, R egressorer dL dU d 4-dU 4-dL Låg Mellan Hög 
n=100, k=4 1,592 1,758 2 2,242 2,408 x - - 
n=150, k=4 1,679 1,788 2 2,212 2,321 x - - 

                  
Gränsvärden  för Durbin-Watson på 1 % nivån         

Urval, R egressorer dL dU d 4-dU 4-dL Låg Mellan Hög 
n=100, k=4 1,462 1,625 2 2,375 2,538 x x x 
n=150, k=4 1,679 1,788 2 2,212 2,321 x x x 

Durbin-Watson värden för 
portföljerna           2,08178 2,26136 1,6952 

x = Förkasta ej nollhypoteserna               
- = Zon där besl ut av hypoteserna ej kan fattas           
~ = Förkasta nollhypotesen, negativ autokorrelation föreligger       
^ = Förkasta nollhypotesen, positiv autokorrelation föreligger       
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9.4.1.2 Durbin-Watson värden och kritiska gränser för första subperioden 
 
 

 
 
 
 
 

Gränsvärden  för Durbin-Watson på 5 % nivån         
Urval, R egressorer dL dU d 4-dU 4-dL Låg Mellan Hög 

n=65, k=4 1,471 1,731 2 2,269 2,529 x ~ ^ 

                  
Gränsvärden  för Durbin-Watson på 1 % nivån         

Urval, R egressorer dL dU d 4-dU 4-dL Låg Mellan Hög 
n=65, k=4 1,315 1,568 2 2,432 2,685 x - - 

Durbin-Watson värden för 
portföljerna           2,09196 2,5891 1,39102 
x = Förkasta ej nollhypoteserna               
- = Zon där besl ut av hypoteserna ej kan fattas           
~ = Förkasta nollhypotesen, negativ autokorrelation föreligger       
^ = Förkasta nollhypotesen, positiv autokorrelation föreligger       
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9.4.1.3 Durbin-Watson värden och kritiska gränser för andra subperioden 
 
 

 
 
 
 
 

Gränsvärden  för Durbin-Watson på 5 % nivån         
Urval, R egressorer dL dU d 4-dU 4-dL Låg Mellan Hög 

n=65, k=4 1,471 1,731 2 2,269 2,529 - x x 

                  

Gränsvärden  för Durbin-Watson på 1 % nivån         

Urval, R egressorer dL dU d 4-dU 4-dL Låg Mellan Hög 

n=100, k=4 1,315 1,568 2 2,432 2,685 x x x 
Durbin-Watson värden för 
portföljerna           2,32507 2,25031 1,98813 

x = Förkasta ej nollhypoteserna               
- = Zon där besl ut av hypoteserna ej kan fattas           

~ = Förkasta nollhypotesen, negativ autokorrelation föreligger       
^ = Förkasta nollhypotesen, positiv autokorrelation föreligger       
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9.4.2 Grafisk detektion av autokorrelation 

9.4.2.1 Grafisk detektion av autokorrelation för grundperioden 
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9.4.2.2 Grafisk detektion av autokorrelation för första subperioden 
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9.4.2.3 Grafisk detektion av autokorrelation för andra subperioden 
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9.5 Motiv till brytpunkt för indelning av subperioder 

 
 

 
 


