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SAMMANFATTNING 
Titel:   Popularitet på aktiemarknaden –     

 En studie om aktiers popularitets effekt på avkastning och risk 

Författare:  Alexander Booson och Lowe Swahn 

Handledare: Göran Hägg 
Bakgrund: Under lång tid har den traditionella tolkningen varit att marknadspremier 
och högre avkastning på aktiemarknaden är kopplat till risk. Även den mest använda 
prissättningsmodellen idag, Capital Asset Pricing Model, bygger på detta antagande. I 
en artikel skriven av Ibbotson och Idzorek (2014) utmanas dock risk som den viktigaste 
faktorn bakom premier och avkastning. Artikeln innehåller stöd för att relativt hög 
avkastning har kunnat uppnås på den amerikanska marknaden genom att investera i 
portföljer med aktier som föregående år varit relativt opopulära. Den höga avkastningen 
genererades dessutom ofta till relativt låg risk. Intresse finns därmed att analysera 
effekten av aktiers popularitet även på den svenska marknaden.     

Syfte: Studiens syfte är att identifiera och analysera effekten av aktiers popularitet på 
avkastning och risk. 

Genomförande: I denna kvantitativa studie har aktieomsättningshastighet och 
aktiestorlek utgjort approximationer för popularitet. Studien har genomförts via 
utvärdering av avkastning och risk i aktieportföljer uppdelade utifrån variablerna 
aktieomsättningshastighet och storlek. Vidare har sambandet mellan popularitet och 
avkastning undersöks via linjär regressionsanalys. Studien har både undersökt effekten 
av föregående års popularitet, samt effekten av popularitet samma år. 

Slutsats: Studien visar ingen entydig effekt för aktiers popularitet föregående år på 
avkastning eller risk, när olika approximationer för popularitetsmått studeras och 
jämförs. Studien kan konstatera att det inte finns något samband mellan föregående års 
popularitet och avkastning. Däremot finns det ett positivt samband mellan popularitet 
och avkastning de år aktiernas popularitet uppmätts, när aktieomsättningshastighet 
används som approximation. Dessutom kan studien fastslå stöd för 
aktieomsättningshastighet som ett bra mått på aktiers popularitet.  

Nyckelord: Popularitet, aktieomsättningshastighet, börsvärde, contrarian, CAPM. 
 
 



 

ABSTRACT 
Title:   Popularity on the stock market –     

 A study on the effects of stocks popularity on risk and return 

Authors:  Alexander Booson och Lowe Swahn 

Supervisor: Göran Hägg 
Background: Over the past few decades it has been generally accepted that market 
premiums come with an associated level of risk. Even the most widely used pricing 
model today, CAPM, leans on this assumption. In an article written by Ibbotson and 
Idzorek (2014) this assumption is challenged as the main driver of market premiums 
and returns. The article contains evidence that relatively high returns have been earned 
through buying less popular stocks on the U.S. stock market. Surprisingly the risk-
return dimension exhibited an inverse relationship. This evidence from the U.S. stock 
market motivates us to investigate to what extent this effect can also be seen on the 
Swedish stock market. 

Aim: The aim of this thesis is to identify and analyze the effect of a stock`s popularity 
on the risk and return. 

Completion: In this quantitative study, share turnover and market capitalization have 
been used as approximations for popularity. The effects of stocks popularity on risk and 
return have been are examined by evaluating the performance of portfolios when 
categorizing the stocks by share turnover and market capitalization. The statistical 
relationship between popularity and return is analyzed using regression analysis. This 
study has both studied the effect of last year's popularity, as well as the effect of the 
popularity of the same year. 

Conclusion: When various approximations for the popularity dimension are studied and 
compared, this study shows no marked effect of stock`s popularity from the previous 
year on risk and return. The study finds no statistically significant relationship between 
the previous year´s popularity and return. However, there is a positive statistically 
correlation between popularity and return when measured during the same year as when 
the popularity was measured. In addition, the results establish evidence for the stock 
turnover as a good measure of popularity. 

Keywords: Popularity, share turnover, market capitalization, contrarian, CAPM. 
  



 

FÖRORD 
Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till vår handledare Göran Hägg för hans 
konstruktiva kritik och uppmuntrande inställning under uppsatsperioden. Vi vill även 
tacka opponenterna och de medstudenter som bidragit med idéer, glädje och givande 
diskussioner. Slutligen vill vi även tacka Inger Asp som generöst bidragit till studien 
med sitt stora statistiska kunnande. 
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Under tidigt 2000-tal upplevde vi ett utav de största börsrasen i historien. Trenden att 

investera i IT- och telekombranschen hade lett till övervärderade bolag med P/E-tal 

långt över de normala (Nofsinger, 2014). De populära bolagen förväntades ge höga 

framtida vinster vilket skapade en osund aktiespekulation där investerare följde 

varandra och satsade stora summor i dessa bolag. 

Ett grundläggande begrepp inom ekonomisk teori är utbud och efterfrågan. Enligt denna 

teori styrs priset på en vara av utbud och efterfrågan. Om efterfrågan är större än 

utbudet kommer priset på varan att stiga, respektive sjunka om efterfrågan är mindre 

(Fregert & Jonung, 2014). I det inledande exemplet beskrevs ett scenario där det 

skapades en efterfrågan på IT- och telekomaktier som väsentligt översteg utbudet, vilket 

resulterade i att priserna på dessa aktier steg kraftigt. Långt innan forskningen började 

undersöka problematiken kring just trendiga och populära aktier har investerare utnyttjat 

detta för att skapa investeringsstrategier. Framgångsrika fondförvaltare som till exempel 

David Dreman och Peter Lynch har skrivit flera böcker om hur trender och 

flockbeteende ska utnyttjas för ett framgångsrikt aktiesparande. Dessa strategier 

benämns Contrarianstrategier och författarna till böckerna förklarar att strategierna 

bygger på att gå mot strömmen och således försöka undvika aktier med hög efterfrågan, 

de populära aktierna.  

Forskning med utgångspunkt i aktiers popularitet är relativt begränsad. I slutet av år 

2014 presenterade dock Ibbotson och Idzorek (2014) en artikel som har gjort popularitet 

på aktiemarknaden till ett intressant forskningsområde. I artikeln redogjordes för en ny 

tolkning av premier och anomalier på aktiemarknaden. Tolkningen bygger på just 

trender och popularitet. Ibbotson och Idzorek (2014) identifierade ett mönster på den 

amerikanska aktiemarknaden som visar att aktier som investerare föredrog föregående 

år, genererar relativt låg avkastning året efter
1
. Sambandet leder fram till vad de kallar 

för en popularitetsteori och bygger på att populära aktier prissätts högre och således 

avkastar relativt lägre nästföljande år, än aktier som är impopulära. Teorin beskrivs som 

                                                 

1
 Ibbotson och Idzorek gjorde inte några egna beräkningar eller tester utan utgick ifrån Ibbotson och Kims 

(2014) studie för att komma fram till detta mönster och sedermera sin popularitetsteori. 
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en viktig del i att förklara prissättning av aktier både på lång och kort sikt (Ibbotson & 

Idzorek, 2014).  

1.2 Problemdiskussion 

Aktiers prissättning och avkastningskrav är ett väl utforskat område. En första teori om 

hur aktier prissätts gavs av Sharpe (1964), Lintner (1965) och Mossin (1966) när de 

utvecklade den modell som kommit att bli en av de mest centrala i modern finansiell 

teori, Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM förklarar relationen mellan risk och 

avkastning och bygger på att den icke diversifierbara marknadsrisken ska kompenseras 

med avkastning (Sharpe, 1964). Ross (1976) vidareutvecklade denna modell och 

adderade ytterligare riskfaktorer i form av oberoende makrofaktorer, till modellen. 

Fama och French (1992) adderade faktorerna värde och storlek, vilka har kommit att bli 

de mest accepterade riskpremierna på aktiemarknaden vid sidan av marknadspremien i 

CAPM (Ibbotson & Idzorek, 2014). Den traditionella tolkningen av marknadspremier är 

alltså att de är kopplade till risk.    

Ibbotson och Idzorek (2014) motsätter denna traditionella teori samt tolkning och ger 

istället stöd för att varken högre avkastning eller förekommande marknadspremier 

nödvändigtvis är kopplade till högre risk. I vissa fall menar Ibbotson och Idzorek (2014) 

att marknadspremierna till och med innebär en riskreduktion. Resultatet från deras 

studier leder fram till en ny tolkning kring varför sambandet mellan risk och avkastning 

på aktiemarknaden ser ut som den gör. Tolkningen innebär att det är aktiers popularitet 

som styr avkastning, och således styrs prissättningen av utbud och efterfrågan (Ibbotson 

& Idzorek, 2014). Med bakgrund i denna tolkning blir det intressant att studera 

relationen mellan popularitet, risk och avkastning med observationer från den svenska 

aktiemarknaden. 

De olika tolkningarna av vad som driver avkastning och marknadspremier ger upphov 

till ett validitetsproblem. Den traditionella tolkningen, i enighet med EMH, utgår från 

att marknaden är effektiv och således måste avkastning grunda sig i risk (Fama, 1970). 

Ibbotson och Idzorek (2014) menar dock att dessa samband mellan risk och avkastning 

inte alltid föreligger. Samtidigt som de traditionella teorierna anser att risk är den 

bakomliggande orsaken till premier, då aktier kategoriseras och rangordnas, menar 

Ibbotson och Idzorek (2014) att vid rangordning av aktier mäts popularitet och således 

inte risk. Ibbotson och Idzoreks (2014) ger stöd för att risken inte alltid är den 

avgörande faktorn till uppkomsten av premier. Med hjälp av tidigare studier och egna 

observationer kommer studien vidare diskutera detta validitetsproblem. 
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Ibbotson och Kim (2014) utvärderade portföljer indelade i kvartiler, utifrån inbördes 

storlek föregående år för ett flertal olika variabler
2
. Det var i denna studies resultat som 

Ibbotson och Idzorek (2014) observerade ett mönster. Skillnaden i avkastning mellan 

portföljerna kunde i nästan samtliga fall kopplas till popularitet. Det observerade 

mönstret var att portföljer innehållandes aktier som var impopulärast föregående år 

presterade bättre året därpå, än portföljer innehållandes aktier som var populärast 

föregående år.  

Denna studie har för avsikt att särskilt studera två av de variabler som Ibbotson och 

Idzorek (2014) tydligt i sin artikel kopplar till popularitet, nämligen 

aktieomsättningshastighet och storlek. Intresset för att studera just dessa variabler är 

dels för att de tydligt kopplas till popularitet, men även för att den ena variabeln 

uppvisade ett resultat som motsäger traditionell teori om risk och avkastning, medan 

den andra variabelns resultat bekräftar denna teori, i Ibbotson och Kims (2014) studie.  

När aktieomsättningshastigheten studerades fann Ibbotson och Kim (2014) att den 

portfölj med högst avkastning var den portfölj som uppvisade lägst risk. När de istället 

delade in portföljer efter aktiestorlek (börsvärde) observerade de att portföljen med de 

minsta aktierna var den mest volatila portföljen, och genererade i enlighet med teorin 

högst avkastning. Dessa två variabler utgjorde alltså två av flera indicier
3
 som Ibbotson 

och Idzorek (2014) använder som stöd för att popularitet underpresterar på 

aktiemarknaden. Aktieomsättningshastigheten var även den variabeln som de föreslog 

som ett särskilt bra mått för att mäta popularitet. Därmed skapas även ett intresse att 

diskutera huruvida detta mått kan anses mäta aktiers popularitet.  

Studier på den svenska marknaden vad gäller aktieomsättningshastighet och storlek har 

förekommit (Bommelin & Josefsson, 2005; D´Agostino & Ekeroth, 2005; Ferencz & 

Rundfeldt, 2006; Hoso & Melin, 2011; Krooks & Leu, 2014; Svartholm & Uhrberg, 

2012). I båda fallen har undersökningar utförts för att utreda huruvida en premie 

existerar för att investera i aktier med låg aktieomsättningshastighet, respektive i 

småbolagsaktier. Dessa studier har genomförts med olika metoder och resultaten har 

inte varit samstämmiga. Då vi önskar undersöka Ibbotson och Idzoreks (2014) teori om 

popularitet är det av stor vikt att studiens tillvägagångssätt efterliknar deras. Då 

                                                 

2
 Exempel på variabler som studerades av Ibbotson och Kim (2014) var aktieomsättningshastighet, 

storlek, beta, volatilitet och värde. 

3
 Ett indicium är ett tecken som pekar på det som ska bevisas utan att ge direkt information (NE, 2015). 
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metoderna i studierna på den svenska marknaden avviker från Ibbotson och Idzoreks 

(2014) metod finns det intresse att studera dessa två variabler ytterligare. Dessutom är 

det ingen av de tidigare studierna på den svenska marknaden som undersöker dessa 

variabler med utgångspunkt att diskutera popularitet. 

När Ibbotson och Idzorek (2014) diskuterar aktiers popularitet avser de enbart aktiers 

popularitet föregående år. Då Ibbotson och Kim (2014) inte undersöker hur 

aktieportföljer utvecklas under samma år som populariteten mäts, kan inte Ibbotson och 

Idzorek (2014) uttala sig om relationen mellan popularitet och avkastning utan enbart 

om relationen mellan populariteten föregående år och avkastning. För att öka förståelsen 

kring effekten av aktiers popularitet finner vi därmed intresse att även studera denna 

relation.  

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att identifiera och analysera effekten av aktiers popularitet på 

avkastning och risk. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Hur påverkar föregående års popularitet avkastning?  

 Hur påverkar föregående års popularitet risk? 

 Existerar det ett samband mellan föregående års popularitet och avkastning?  

 Är aktieomsättningshastighet ett bra mått på aktiers popularitet? 

 Existerar det ett samband mellan popularitet och avkastning?  

1.5 Genomförande & avgränsning 

För att undersöka effekten av aktiers popularitet på avkastning och risk utvärderar 

studien portföljer som delas in utifrån aktieomsättningshastighet och storlek. Dessa 

variabler kan anses utgöra approximationer för popularitet och är därmed lämpliga att 

undersöka. Variabeln storlek avgränsas till att innefatta aktiers börsvärde och är den 

beräkningen av storleksvariabeln vi hädanefter syftar till om vi enbart refererar till 

aktiers storlek. Metoden är av replikerande karaktär då den efterliknar metodiken i 

Ibbotson och Kims (2014) studie.  

Studien avgränsas till att endast studera aktier på den svenska aktiemarknadsplatsen 

Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 1995 och 2014. Insamling av historisk aktiedata 

görs ifrån databaserna Thomson Reuters Eikon, hädanefter benämnd Reuters, och 
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Thomson Reuters Datastream, hädanefter benämnd Datastream. Alla beräkningar i 

studien görs med hjälp av Microsoft Excel. För att undersöka om ett samband föreligger 

mellan popularitet och avkastning samt popularitet föregående år och avkastning 

genomförs regressionsanalyser med hjälp av statistikprogrammet EViews.   
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2 PRISSÄTTNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

Att tillgångsslag prissätts olika har länge varit känt inom finansiell teori. Den 

huvudsakliga förklaringen är skillnaden i risk mellan olika sorters tillgångar. Risk är 

något som en rationell riskavert investerare är villig att bära endast om denne blir 

kompenserad med högre avkastning. Således kräver en mer riskfylld investering en 

högre förväntad avkastning. Som exempel kan aktier jämföras med obligationer där 

aktier ses som mer riskfyllda och har också historiskt genererat högre avkastning 

(Bodie, Kane & Marcus, 2011). Dimson, Marsh och Staunton (2011) studerade 

riskpremien
4
 mellan obligationsmarknaden och aktiemarknaden i 20 välutvecklade 

ekonomier och fann att aktier genererade mer avkastning än obligationer i alla 

undersökta länder. Mellan tillgångsslag finns således stöd för att högre risktagande 

kompenseras med högre avkastning, och risk kan anses vara den huvudsakliga 

avkastningsdrivaren (Ibbotson & Idzorek, 2014). 

2.1 Capital Asset Pricing Model 

Mellan olika aktier är förhållandet mellan risk och avkastningen inte lika självklart. De 

tidiga och mest traditionellt accepterade prissättningsteorierna utgår dock från att risk är 

den viktigaste faktorn för avkastning. Detta antagande avspeglas inte minst i CAPM där 

risk är den enda faktorn till att avkastning skiljer sig aktier emellan. CAPM är en av de 

mest centrala modellerna inom finansiell teori, och beskriver hur avkastningen hos en 

tillgång beror på risken i densamma. Oberoende av varandra utformades modellen av 

Sharpe (1964), Lintner (1965) samt Mossin (1966) och är en förlängning av Markowitz 

(1952) moderna portföljteori. Portföljteorin har som utgångspunkt att investerare 

konstruerar portföljer med målsättning att maximera avkastningen, givet en accepterad 

risknivå (Bodie et al., 2011). En central del i CAPM är den effektiva 

marknadshypotesen (EMH) som innebär att endast ny information påverkar aktiepriset. 

Fama (1965) menar att då endast ny information påverkar aktiepriset går det inte att 

systematiskt generera överavkastning mot marknaden under en längre period. Det enda 

sättet att generera högre avkastning än marknaden är att ta mer risk (Fama, 1965). 

CAPM används för att beskriva hur sambandet mellan en finansiell tillgångs förväntade 

avkastning och dess risknivå bör se ut, givet vissa antaganden. Modellen förutsätter 

                                                 

4
 Den extra avkastning en investerare får för att bära den extra risk som en aktie innehåller jämfört med en 

obligation. 
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bland annat att det råder allmän jämvikt på marknaden vilket innebär att utbud likställs 

med efterfrågan. Sambandet mellan risknivån och en tillgångs förväntade avkastning är 

linjärt positiv, vilket innebär att en högre risk kommer att ge en högre förväntad 

avkastning. (Sharpe, 1964) 

CAPM beskriver hur mycket avkastning en investerare förväntar sig av att äga en aktie i 

ett företag och således blir detta företagets kostnad för dess aktiekapital. Ur ett 

investeringsperspektiv förväntar sig alltså investerare en avkastning i storlek med den 

riskfria räntan, plus en premie som kompensation för sitt risktagande i förhållande till 

marknadsportföljen. Således måste en investerare ta större risk för att erhålla en högre 

avkastning i sin investering. Enligt modellen ska dock endast ökad marknadsrisk ge 

upphov till högre avkastning eftersom den företagsspecifika risken enkelt kan 

diversifieras bort. (Ackert & Deaves, 2010) 

För att CAPM skall antas gälla vilar den på ett antal antaganden (Hirschey & Nofsinger, 

2008, s. 124): 

 Investerare är riskaverta och strävar efter att nyttomaximera, de vill inneha den 

portfölj som genererar högst avkastning till så liten risk som möjligt. 

 Obegränsad belåning och utlåning är möjlig till riskfri ränta. 

 Alla investerare har homogena förväntningar, samma information och är överens 

om risk och förväntad avkastning på tillgångarna. 

 Alla investerare har samma tidshorisont. 

 Investeringar är oändligt delbara, investerare kan välja att köpa endast en del av 

tillgången. 

 Investerare betalar ingen skatt på vinst och transaktionskostnader existerar inte. 

2.2 Fler faktorer förklarar avkastning 

Trots att CAPM är den mest använda och accepterade prissättningsmodellen på den 

finansiella marknaden har kritik emot modellen växt fram. Banz (1981) ifrågasätter 

CAPM då systematiska risken blir den enda bakomliggande orsaken till att 

avkastningen skiljer sig mellan aktier. Vidare observerade Banz (1981) att mindre bolag 

genererade högre avkastning än större bolag, och således utesluts viktiga riskfaktorer i 

CAPM. Detta i sin tur leder till att tillgångar inte prissätts korrekt (Banz, 1981). Banz 

(1981) fick stöd från Keim (1983), Basu, (1983) samt Barry och Brown (1984) som alla 

bekräftade denna storlekseffekt. Även Fama och French (1992) kritiserade antagande 

om beta som ensam variabel och utvecklade modellen.  
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Fama och French (1992) menar att det behövs fler faktorer utöver beta för att förklara 

avkastning. Författarna presenterar i sin forskning, utförd på den amerikanska 

marknaden, att det inte existerade något samband mellan den systematiska risken och en 

akties avkastning. Ett resultat som bestred CAPM antaganden. Fama och French (1993) 

vidareutvecklade därefter CAPM då de menar att aktiers risk borde ses utifrån flera 

dimensioner, givet att tillgångar är prissatta rationellt. Utöver marknadsrisken adderade 

författarna ytterligare två förklarande variabler för att beräkna avkastningen. Den första 

variabeln är en storleksfaktor (SMB) som är skillnaden i genomsnittlig avkastning 

mellan små och stora bolag. Den andra variabeln, book-to-market, är kvoten mellan 

bokfört värde gentemot företagets börsvärde (HML). Värdevariabeln tillsammans med 

storleksvariabeln tar hänsyn till det uppmärksammade fenomenet att värdebolag och 

små bolag tenderar att generera högre avkastning än tillväxt bolag och stora bolag 

(värdepremie respektive storlekspremie) (Fama & French, 1993). 

Tanken bakom modellen är att de adderade faktorerna skall fånga information om de 

grundläggande riskerna kring makroekonomiska faktorer som påverkar investeringar 

(Black, 2006). Likt CAPM utgår tre-faktor-modellen från antagandet om en effektiv 

marknad där högre avkastning i form av premier har sin tydliga tolkning. Premierna 

kopplas ständigt till risk, vilket indikerar att även tre-faktor-modellen påvisar att högre 

avkastning endast har sin grund i högre risk. Ibbotson och Idzorek (2014) menar att 

dessa premier har kommit att bli allmänt accepterade som riskpremier på 

aktiemarknaden, men tillägger att det finns svagt stöd för att alla är kopplade till risk i 

form av volatilitet.  

Även tre-faktor-modellen har fått utstå kritik. Kothari, Shanken och Sloan (1995) samt 

Brown och Goetzmann (1995) menar att datamaterialet som användes av Fama och 

French (1993) för att härleda modellen lider av survivalship bias
5
. Denna kritik avslås 

dock av Fama och French (1995), som argumenterar för att detta inte får några 

konsekvenser för deras resultat. 

2.3 Motsättningar mot de traditionella teorierna 

Ovan nämnda teorier pekar åt samma håll, avkastning drivs av risk och bör kompensera 

ett högre risktagande. Trots dessa välanvända och prisade modeller har andra studier 

ifrågasatt risk som den primära drivaren av avkastning (driver of return) för aktier. 

                                                 

5
 Survivalship bias innebär att endast de aktier som överlevt ingår i en studie (Damodaran, 2012). En mer 

utförlig förklaring kring survivalship bias redogörs i metodkapitlet under rubriken 5.1.3 Urvalskritik. 
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Förutom Haugen och Baker (1996), fann även Ang, Hodrick, Xing och Zhang (2006) 

samt Ibbotson och Kim (2014) att aktier med hög volatilitet underpresterade gentemot 

aktier med låg volatilitet när portföljer delades in utifrån just volatilitet.  

I likhet med dessa studier observerade Frazzini och Pedersen (2014), Hong och Sraer 

(2013) samt Ibbotson och Kim (2014) att portföljer innehållandes aktier med högt beta 

gav låg avkastning jämfört med portföljer innehållandes aktier med lågt beta. Resultaten 

indikerar att priset på högriskaktier drivs upp för högt och givet allt annat lika ger detta 

en lägre relativ avkastning. Falkenstein (1996) undersökte vilka egenskaper hos aktier 

som är populära hos fondförvaltare och fann att förvaltarna tenderade föredra volatila 

aktier framför mindre volatila aktier. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

investerare är rädda att misslyckas och vill därför ta på sig en högre risk för att på det 

sättet nå högre avkastning. 
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3 FLOCKBETEENDE, TRENDER OCH 

POPULARITET 

Prissättningsteorierna som hittills diskuterats i uppsatsen bygger på gamla neoklassiska 

teorier om människors rationalitet. Dessa teorier står i kontrast till den något yngre 

teorin om människors beslutstagande inom finans, behavioural finance. Behavioural 

finance ifrågasätter just den mänskliga rationaliteten och menar att människan ofta faller 

offer för psykologiska fallgropar (Nofsinger, 2014). Denna typ av teorier erbjuder en 

förklaring till att avkastning och risk inte alltid följer det samband som de klassiska 

teorierna antar. Ett av dessa områden som anses förknippat med trender och popularitet 

är det Nofsinger (2014) kallar för flockbeteende (herding). 

Vid aktieköp förlitar sig investerare inte alltid enbart till sin egen uppfattning och 

analys, utan påverkas också av andra. Enligt Nofsinger (2014) formas en social 

konsensus, när investerare lär sig vad andra investerare tycker om olika aktier. Det är 

när konsensus utgör underlag för beslutsfattning som ett flockbeteende skapas. 

Nofsinger och Sias (1999) definierar flockbeteende på aktiemarknaden som det som 

uppstår när en grupp av investerare följer varandra och gör investeringar i samma 

riktning under en tidsperiod. Nofsinger (2014) jämför flockbeteende hos investerare 

med flockbeteende hos antiloper. Likt antiloper håller investerare ögon och öron öppna 

för att se hur de andra i flocken beter sig. Om något händer vill ingen bli lämnad ensam 

och agerar därmed som resten av flocken. 

Nofsinger (2014) menar att problemet med detta beteende på aktiemarknaden är att det 

skapas en psykologisk fallgrop, ett så kallat bias. Ett sådant bias kan till exempel vara 

att beslut fattas på grund av flockens beteende och inte utifrån noggranna, formella 

analyser. Flockbeteende kan dessutom leda till förändrad förlustaversion för investerare. 

Nofsinger (2014) förklarar att känslan av ånger efter att ha valt en förlustaktie minskar 

då investerare vet att flera andra valt samma aktie. På så sätt reduceras även skammen 

över förlusten. När många investerare tar beslut i linje med dessa psykologiska 

fallgropar kan det leda till att hela marknaden blir infekterad. Det tydligaste exemplet på 

detta är den stora It-bubblan med övervärderade teknikbolag i slutet av 1990 talet 

(Nofsinger, 2014). Shiller (2000) förklarar att flockbeteende kan leda till att en populär 

akties pris ökar så mycket att det överstiger aktiens fundamentala värde. Det var just 

detta som skedde för IT- och Telekombolagen. Dessa bolag blev extremt övervärderade 
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eftersom fler och fler anslöt sig till flocken, och i slutet av 1999 hade exempelvis eBay 

ett P/E-tal på 3300
6
 (Nofsinger, 2014). Trots att en investerare har kännedom om att 

andra beter sig likt en flock menar Shiller (2000) att investeraren ändå kan ansluta sig 

till flocken i tron på att denne har en överlägsen timingförmåga. 

3.1 Contrarianstrategier – Investera mot trenden 

Att utnyttja just trender och popularitet på aktiemarknaden är något som fondförvaltare 

och privata investerare sedan många år använt som investeringsstrategier. En av dessa 

strategier kallas contrarianstrategier och utgår från att investera mot den gällande 

trenden.   

David Dreman skriver i sin bok “Contrarian Investment Strategies” (1998) att 

contrarianstrategin handlar om att slå marknaden genom att gå mot folkmassan, mot 

trenden. Dreman förklarar att aktieanalytikers och fondmäklares favoritaktier är just de 

aktierna vi borde undvika att köpa. En stor entusiasm från investerare i en viss aktie 

resulterar ofta i att dessa populära aktier blir övervärderade. Således går de riktiga 

aktiefynden att hitta bland de aktier som saknar denna entusiasm. Hur ska då en 

investerare lokalisera dessa aktier? Dreman presenterar fyra olika investeringsstrategier 

som går ut på att du ska investera i företag som är lågt värderade utifrån de fyra 

nyckeltalen: P/E, Price-to-cash-flow, Price-to-Book, Price-to-Dividend. Vår tolkning av 

Dremans strategier är att författaren menar att aktier som är högt värderade med hänsyn 

till dessa mått också är de aktier som är mest populära, och således är det dessa som bör 

undvikas.  

En annan författare, Peter Lynch, tillika en av de mest framgångsrika fondförvaltarna 

genom tiderna diskuterar just trender och flockbeteenden i sin bok “One Up On Wall 

Street” (1989) och liksom Dreman varnar han för detta. Lynch menar att om han fick 

undvika en aktie, skulle det vara den hetaste aktien i den hetaste branschen. Sådana 

aktier är ofta aktier som det pratas mycket om och som investerare hör om på tåget eller 

i sin Car-Pool och som de investerar i på grund av grupptrycket. Vad som händer med 

sådana aktier är för Lynch självklart. Aktiepriset rusar snabbt då många vill köpa in sig i 

aktien, och förväntningarna på bolaget bakom aktien blir oproportionerligt stora. När 

det sedan går upp för folk att förväntningarna inte byggs upp av något annat än orimliga 

förhoppningar brukar aktien falla lika snabbt som den rusade upp. Priset på aktien 

                                                 

6
 Snittet mellan år 1917–2015 för Standard & P oor´s 500 är 15,53, (Yahoofinance, 2015). 
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kommer förmodligen inte stanna på inköpsnivån, utan bra mycket under denna. Lynch 

förklarar att om en investerare inte snabbt säljer av aktier i sin portfölj som är för heta 

kommer det snart resultera i förluster.  

Lynch diskuterar även storlekens betydelse för vad en investerare kan förvänta sig av ett 

företags aktie, och menar att storleken är en bra indikator. För Lynch ter det sig 

självklart att ingen köper storbolagsaktier, och tror att de ska tredubblas på bara några 

år, vilket framförallt beror på att stora bolag i regel inte gör jättestora aktierörelser. 

Lynch menar istället att de största kursrörelserna går att finna i de små bolagen. Vidare 

förklarar Lynch att det inte handlar om att det är något fel i de stora bolagen, men menar 

att investerare måste inse att när det handlar om stora företag ska ingen förvänta sig för 

mycket eller ha falska förhoppningar. Lynch avslutar med att hävda att små företag 

kommer att prestera bättre än stora bolag. 

3.2 Ibbotson och Idzoreks popularitetsteori  

Forskningen kring flockbeteende och trender, som en tänkbar förklaring till avkastning 

och olika marknadspremier, har lyst med sin frånvaro. I slutet av 2014 publicerade dock 

Ibbotson och Idzorek en artikel som tar upp just denna fråga. I denna artikel presenterar 

författarna en teori för att förklara de mest välkända premierna och anomalierna på 

aktiemarknaden. Författarna skriver: “Popularity is a key concept that helps to explain 

valuation as well as long- and short-run return.” (Ibbotson & Idzorek, 2014, s. 73) Som 

citatet avslöjar har författarna dragit slutsatsen att popularitet på aktiemarknaden är en 

av nycklarna till att förklara aktiers prissättning. Teorin bygger på att det inom en viss 

typ av kategori alltid finns en naturlig ordning av popularitet. Detta innebär att aktie kan 

ha populära och impopulära egenskaper. Ibbotson och Idzorek beskriver att det viktiga 

inte är hur populariteten mäts, utan att det finns en naturlig förklaring varför något är 

mer populärt än något annat inom en viss kategori. De menar att sådana kategorier på 

aktiemarknaden innebär att aktier delas upp utifrån egenskaper som till exempel storlek, 

värde, likviditet och volatilitet
7
.  

Ibbotson och Idzoreks (2014) popularitetsteorin tar avstamp i Ibbotson och Kims (2014) 

studie, där författarna testade hur portföljer bestående av aktier indelade efter olika 

variabler, utvecklade sig. Via resultatet från denna studie har Ibbotson och Idzorek 

upptäckt ett mönster. De minst populära aktierna, eller aktier med de impopulära 

                                                 

7
 I vår studie benämner vi dessa egenskaper ibland som variabler. 
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egenskaperna, är de som presterar bäst, och ofta även till lägre risk än de mer populära 

aktierna (aktier med de populära egenskaperna). 

Ibbotson och Idzorek (2014) förklarar detta mönster med argumentet att när aktier blir 

populära drivs priset upp för högt, och därför kan en investerare också förvänta sig lägre 

avkastning. Omvänd ordning gäller således för de minst populära aktierna. Om en aktie 

saknar något som investerare gillar kommer den att bli mindre populär. När aktien blir 

mindre populär minskar efterfrågan, varpå priset för aktien sjunker. Vidare förklarar 

Ibbotson och Idzorek olika kända marknadspremier med hjälp av popularitet. 

Likviditetspremien, som enligt författarna ofta refereras som en riskpremie trots att de 

finns många bevis för att illikvida aktier inte alls är mer riskfyllda än likvida aktier, är 

en av premierna som förklaras av popularitetsteorin. De illikvida aktierna är helt enkelt 

mindre populära eftersom investerare tenderar föredra aktier med hög likviditet. Således 

blir värderingen på de likvida aktierna högre. (Ibbotson & Idzorek, 2014) 

Storlekspremien beskrivs av Ibbotson och Idzorek (2014) som delvis en riskpremie men 

även som en likviditetspremie, eftersom småbolagsaktier i regel är mindre likvida än 

storbolagsaktier. De finns enligt författarna många orsaker till att inte gilla 

småbolagsaktier. Ett exempel är att en institutionell investerare måste lägga lika mycket 

tid på att hitta undervärderade aktier oavsett storlek på bolaget, men de kan inte göra en 

lika stor investering i det mindre bolaget varför fokus hellre läggs på det stora bolaget. 

Ett annat exempel är att marknadsvärdet i sig kan vara en bra måttstock på hur populär 

en aktie är. Ibbotson och Idzorek förklarar det med ett exempel där det antas att en 

dollar motsvarar en röst, varför företag med ett högt värde mätt i dollar är mer populära 

då de får fler röster än de mindre värderade. Ett högt marknadsvärde är helt enkelt ett 

bevis på att investerare tror på företaget och är beredda att satsa mycket pengar i det. 

(Ibbotson & Idzorek, 2014) 

Ibbotson och Idzorek (2014) förklarar inte bara premier utan även marknadsanomalier 

med popularitet. De menar att de finns många studier som visar på att aktier med lågt 

beta och låg volatilitet inte avkastar lägre, snarare högre, än aktier med högt beta och 

hög volatilitet. Förklaringarna till detta menar författarna pekar mot popularitet. Ett 

exempel på detta är att fondförvaltare har ett så kallat “cash drag” vilket medför att de 

kommer leta efter aktier med högt beta eller hög volatilitet för att kunna slå 

jämförelseindex. Mer generellt, enligt författarna, är att förvaltare och investerare är 

”averse to leverage” eftersom det kan vara både dyrt och svårt att implementera 

hävstång (leverage) i sin investering. En annan anledning kan även vara att investerare 

är rädda för att misslyckas, vilket tvingar dem att ta högre risk för att nå högre 
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avkastning givet att de tror på det traditionella sambandet mellan risk och avkastning. 

Ibbotson och Idzorek menar att om investerare tycker om risk för mycket kommer aktier 

med hög beta och hög volatilitet avkasta mindre. (Ibbotson & Idzorek, 2014) 

Ibbotson och Idzorek (2014) framhåller att det är svårt att mäta aktiers popularitet, och 

ibland är investeraren tvungen att lita på sin intuition för att bedöma vilka aktier som är 

mer eller mindre populära. Trots svårigheten att mäta, har Ibbotson och Idzorek i sin 

artikel kommit fram till att aktieomsättningshastighet kan fungera som en 

approximation för popularitet. De aktier med lägst omsättningshastighet klassificeras 

som de minst populära och de med högst omsättningshastighet som de mest populära 

aktierna. Ibbotson och Idzorek presenterar resultatet av Ibbotson och Kims (2014) studie 

där de visar att de impopulära aktierna, i form av låg aktieomsättningshastighet, 

avkastade mer än de populära aktierna. Studien testade fyra portföljer mot varandra där 

den genomsnittliga aktieomsättningshastigheten under ett år låg till grund för vilken 

portfölj aktien kom att tillhöra nästkommande år. Portföljerna ombalanserades en gång 

varje år, och testades för perioden 1972-2013. 

Med detta exempel kan Ibbotson och Idzorek (2014) inte bara visa att popularitet 

underpresterar, utan även att högre avkastning inte nödvändigtvis kräver ett högre 

risktagande. Med hjälp av denna metod testade Ibbotson och Kim (2014) även flera 

andra variabler. Ibbotson och Idzorek (2014) tolkar dessa resultat och menar att var och 

en av variablerna kan ses som ett indicium som alla pekar på att populära aktier 

underpresterar.  
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4 APPROXIMATIONER FÖR POPULARITET 

4.1 Aktieomsättningshastighet  

Den första, av två egenskaper, som kan antas representera popularitet som denna studie 

ämnar undersöka är aktieomsättningshastighet. Brennan, Chordia och Subrahmanyam 

(1996) samt Haugen och Baker (1996) jämförde aktier med hög handelsaktivitet och 

fann att aktier med hög handelsaktivitet tenderar att generera relativ låg avkastning. 

Således kommer en förändring i handelsaktiviteten hos en aktie också förändra den 

förväntade avkastningen (Haugen & Baker, 1996). Hu (1997) observerade på den 

japanska aktiemarknaden att den förväntade avkastningen hos en aktie kan 

prognostiseras med hjälp av dess omsättningshastighet. Observationen stärkts av Datar, 

Naik och Radcliffe (1998) som fann samma resultat på den amerikanska 

aktiemarknaden. Resultaten i de båda studierna visade att en investerare får en premie i 

form av högre avkastning för att handla aktier med låg omsättningshastighet, och 

forskarna kopplar detta till risken att inte komma ur en aktie på grund av dess låga 

handlingsfrekvens, så kallad likviditetsrisk. Oberoende av varandra var Hu (1997) och 

Datar et al. (1998) de första som studerade aktiers omsättningshastighet, och båda 

studierna använder måttet för att mäta aktiers likviditet.  

Ovanstående resonemang står i kontrast med Ibbotson och Idzorek (2014) som anser att 

aktieomsättningshastighet mäter aktiers popularitet. Ibbotson och Idzorek (2014) menar 

att detta mått skiljer sig från ren likviditet (pure liquidity) och att måttet istället fungerar 

som en bra approximation för popularitet då aktieomsättningshastighet justerar för antal 

utomstående aktier. För att styrka detta ger Ibbotson och Idzorek (2014) exemplet att 

stora företag med låg aktieomsättningshastighet mycket väl kan vara likvida men 

relativt impopulära. Dessa motsättningar, forskarna emellan, ger upphov till ett 

validitetsproblem.  

Innan omsättningshastigheten blev uppmärksammad som ett likviditetsmått, mättes en 

akties likviditet genom relativspreaden, spreaden mellan köp och säljkursen i 

förhållande till aktiepriset (Amihud & Mendelson, 1986). Amihud och Mendelson 

(1986) kom fram till att aktier med hög likviditet, d.v.s. liten relativspread, prissätts 

högre än aktier med låg likviditet. Detta för att de som investerar i mindre likvida aktier 

kräver kompensation i form av högre avkastning för den risk de tar i och med denna 

investering. Datar et al. (1998) ställde sig kritiska till Amihud och Mendelsons (1986) 

val av relativspreaden som mått på likviditet, då de ansåg att det blir missvisande att 

använda medelvärdet av bid-ask spreaden vid början respektive slutet av året. 
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Vidare finns en problematik kring att erhålla data på månadsbasis över bid-ask spreaden 

(Datar et al., 1998). Petersen och Fialkowski (1994) instämmer med resonemanget att 

relativspreaden är ett missvisande mått på likviditet, och påpekade att den verkliga 

spreaden vid avslut endast är 50 procent av den angivna spreaden. Datar et al. (1998) 

utförde sin studie på New York Stock Exchange mellan åren 1962 och 1991, där aktiers 

omsättningshastighet användes som approximation för att mäta likviditet. De menar att 

användandet av omsättningshastigheten istället för relativspreaden är mer förankrat med 

teorin inom området, samt att data är lättare att hitta. Deras resultat ligger i linje med det 

Amihud och Mendelson (1986) observerade i sin studie, alltså ett signifikant samband 

mellan en akties likviditet och avkastning. Resultatet kvarstår även efter att de 

kontrollerat för variablerna beta, storlek och book-to-market (Datar et al., 1998). 

4.1.1 Studier på den svenska marknaden 

Aktieomsättningshastighet är något som studerats även på den svenska marknaden. 

Främst har studier undersökt om aktieomsättningshastighet har en betydelse för 

prissättningen av aktier i form av en likviditetspremie. Ingen av dessa studier finner 

dock stöd för att det existerar en sådan premie på Nasdaq OMX Stockholm. Svartholm 

och Uhrberg (2012) undersökte hur väl portföljer baserade på aktieomsättningshastighet 

presterade under perioden 2003-2011. Resultatet var att den portfölj innehållandes 

aktier med hög omsättningshastighet presterade bättre än den med aktier med låg 

omsättningshastighet. Således går resultatet emot Ibbotson och Kims (2014) resultat. 

Det bör dock tas i beaktning att Svartholm och Uhrberg (2012) använde en något 

annorlunda formel för beräkning av aktieomsättningshastighet. De beräknade måttet 

genom att ta antal omsatta aktier dividerat med antal aktier tillgängliga för allmänheten, 

medan Datar et al. (1998), Hu (1997) samt Ibbotson och Kim (2014) dividerade med 

totalt antal utestående aktier. 

Bommelin och Josefsson (2005) undersökte en tidigare period, 1995-2005, men fann 

inte heller något stöd för likviditetspremiens existens. Metoden de använde sig av var 

densamma som Datar et al. (1998) använde sig av, och författarna testade via en Fama 

och French-inspirerad regressionsanalys om aktieomsättningshastigheten signifikant 

påverkade överavkastningen mot index. Resultatet var att aktieomsättningshastigheten 

påverkade avkastningen positivt, vilket i detta fall innebar att högre 

aktieomsättningshastighet gav en högre avkastning. Resultatet indikerar likt Svartholm 

och Uhrberg (2012) resultat på ett motsatt förhållande jämfört med resultatet från 

Ibbotson och Kims (2014) studie. Dock kunde inte sambandet mellan 

aktieomsättningshastighet och avkastning statistiskt säkerställas.  



 

    

   17 

I jämförelse med Ibbotson och Kims (2014) studie har forskningen på den svenska 

marknaden undersökt relativt korta perioder. Fokus läggs dessutom främst på 

likviditetspremiens existens, medan färre fokuserar på den faktiska avkastningen mellan 

portföljerna. Svartholm och Uhrberg (2012) valde endast ut tio aktier till vardera 

portfölj, vilket innebär att varje portfölj exponerades mot onödigt stor företagsspecifik 

risk. Bommelin och Josefsson däremot (2005) bildade tre lika stora portföljer för alla 

tillgängliga aktier som ingick i studiens aktieurval. Deras studie inkluderade dock 

endast de aktier som var noterade på Nasdaq OMX Stockholms A- och O listor den 

2005-10-31 (backtrackades bakåt till 1995-03-01) vilket innebar att alla aktier som av 

någon anledning avnoterades under denna tidsperiod uteslöts. Detta urval gör att 

datamaterialet tydligt lider av en survivalship bias. 

4.2 Storlek 

Den andra egenskapen som studeras i denna studie är storlek. Banz (1981) var tidig med 

att observera att storleken på företagen påverkade aktiers prissättning och därmed dess 

avkastning. Banz (1981) fann att aktier på den amerikanska marknaden med lågt 

marknadsvärde presterade bättre än aktier med högt marknadsvärde och därmed stöd för 

att en storlekspremie existerade. Som en tänkbar förklaring ges att stora bolag 

tillhandahåller mer information till investeraren jämfört med små bolag, varför 

investerare då undviker de små bolagen. Konsekvensen av detta är att de stora bolagen 

pressas upp i pris, blir dyrare, och således gynnas de som söker sig till de mindre 

bolagen. Banz (1981) är dock inte övertygad att det behöver vara storleken i sig som ger 

denna effekt, utan menar att det skulle kunna vara så att storleken endast är en 

approximation för någon annan faktor som är korrelerad med företags storlek. Ibbotson 

och Idzorek (2014) ger en förklaring till vad denna approximation skulle kunna vara, 

nämligen popularitet.  Som tidigare nämnt har även Fama och French (1993) funnit stöd 

för att en premie för att investera i mindre bolag existerar. Enligt Fama och French 

(1993) handlar det om att en investerare kräver kompensation för det högre risktagande 

som det innebär att investera i mindre bolag. Denna risk grundar sig bland annat i att 

små bolag har ett mindre kapital att tillgå samt att risken för konkurser är högre i små 

bolag.   

När Falkenstein (1996) undersökte vilka aktieegenskaper som var populära hos 

fondförvaltare i USA visade det sig att det endast var fondförvaltare för 

småbolagsfonder som föredrog små bolag. Resterande grupper fondförvaltare var enligt 

Falkenstein (1996) småbolagsaverta, vilket innebär att de gärna undviker dessa aktier.  
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Falkenstein (1996) presenterar tänkbara anledningar till varför resultatet blev som det 

blev. För det första har många fondförvaltare regler om diversifiering vilket innebär att 

fonden inte får äga för många procent i ett och samma bolag. Effekten av detta blir att 

stora investeraringar undviks i små bolag och istället görs investeringen i ett större 

bolag. Ett annat argument för att inte investera i små bolag är den premien som uppstår 

då fondförvaltarna måste gå ur sin position. När en fondförvaltare vill gå ur en stor 

position, i ett litet bolag med relativt liten handel i, kan förvaltaren tvingas att avlägga 

en premie för att bli av med sitt innehav. (Falkenstein, 1996)  

4.2.1 Studier på den svenska marknaden 

Som tidigare nämnts har storlekspremien blivit en accepterad riskpremie, men studier 

har visat olika resultat om dess existens. Det finns en del studier som utreder 

storlekspremien på svenska marknaden. D´Agostino och Ekeroth (2005) studerade 

storlekspremien mellan år 1990-2004 och fann i motsats till Ibbotson och Idzorek 

(2014) att stora företag presterar bättre än små bolag. Hoso och Melin (2011) studerade 

portföljer innehållandes endast 15 aktier och fann inget stöd för att små bolag presterar 

bättre än stora bolag under hela studieperioden. Däremot observerade författarna en 

tendens till en småbolagspremie under år av högkonjunktur, vilket även stärks av 

resultaten från Ferencz och Rundfeldt (2006). Krooks och Leu (2014) testade 

småbolagseffekten med betydligt större portföljer än Hoso och Melin (2011) och 

studerade avkastningen under åren 1996-2012. Till deras förvåning fann de att portföljer 

innehållande små bolag och portföljer med stora bolag uppvisade exakt samma 

medelavkastning för den perioden. 

Att resultaten i ovan nämnda studier skiljer sig åt kan mycket väl bero på de olika 

metoderna som använts. Antalet aktier, tidperiod samt hur indelningen i portföljerna 

gick till är några av metodskillnaderna. Hoso och Melin (2011) valde ut de 15 aktierna 

med lägst respektive högst börsvärde till vardera portföljen, medan Krook och Leu 

(2014) valde ut de 30 procent största respektive minsta aktierna. D´Agostino och 

Ekeroth (2005) i sin tur delade in alla tillgängliga aktier i två portföljer, där aktierna 

klassificerades som stora eller små beroende på om börsvärdet översteg eller understeg 

250 miljoner SEK. Konsekvensen av denna indelning var att portföljen med stora bolag 

i snitt innehöll mer än dubbelt så många aktier som portföljen med de små bolagen. Av 

dessa tre studier är det endast D´Agostino och Ekeroth (2005) som valt att även 

inkludera aktier som avnoterats under den undersökta perioden. Detta innebär att de 

övriga studierna lider av survivalship bias.  
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5 METOD   

Metoden i denna studie är ett replikat av den kvantitativa metod som Ibbotson och Kim 

(2014) använde sig av i sin studie. Dock ingår i denna studie endast två 

(aktieomsättningshastighet och storlek) av de variabler som Ibbotson och Kim 

studerade. Metoden bygger på att risk och avkastning för portföljer indelade utifrån 

dessa variabler studeras och utvärderas.  

Aktierna rangordnades inom varje variabel som var och en utgjorde en approximation 

för popularitet. Med hjälp av denna metod har vi därmed avsett att studera effekten av 

aktiers popularitet på avkastning och risk på den svenska aktiemarknaden. Utöver 

Ibbotson och Kims (2014) metod har ett statistiskt test adderats till studien. Testet 

innebar en möjlighet att utreda huruvida ett signifikant samband existerade mellan 

popularitet föregående år och avkastning. Dessutom adderades två utvärderingsmått till 

studien (beta, sharpekvot) utöver risk och avkastning. Ett ytterligare tillägg i denna 

studie var att avkastningen undersöktes för portföljerna indelade utifrån 

aktieomsättningshastighet, även under det året som omsättningshastigheten beräknades. 

Detta skapade en möjlighet att utreda om ett samband existerade mellan aktiers faktiska 

popularitet och avkastning.
8
 

Det empiriska datamaterialet vi använde i studien var uteslutande numerisk, vilket enligt 

Björklund och Paulsson (2003) underlättar för en jämförelse mellan olika studiers 

resultat och slutsatser. Metoden för att dela in, studera samt utvärdera portföljerna såg ut 

på följande vis:  

Steg 1: Ett universum av aktier, och dess historiska data, hämtades in för tidsperioden 

1995-2014, vilket resulterade i studiens aktieurval.  

Steg 2: Som approximation för popularitet användes aktiers storlek samt 

aktieomsättningshastighet, och aktierna rangordnades utifrån inbördes ordning inom 

respektive variabler. 

                                                 

8
Skillnaden mot de andra portföljerna är att avkastningen mättes under samma år som 

aktieomsättningshastigheten beräknades. I de övriga portföljerna mättes avkastningen det efterföljande 

året, vilket innebar att sambandet mellan popularitet föregående år och avkastningen utreddes. Indelning i 

portföljer följde samma steg som de övriga portföljerna t.o.m. Steg 3. En första avvikelse från de övriga 

portföljerna återfinns under rubriken 5.4.1. 
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Steg 3: Efter rangordningen av aktieurvalet delades aktierna in i fyra portföljer för 

respektive variabel. Totalt bildades åtta portföljer.  

Steg 4: Portföljen förvaltades sedan passivt under ett år, innan ombalansering ägde rum 

i slutet av året, och en ny förvaltningsperiod startade.  

Steg 5: Portföljerna utvärderades för hela undersökningsperioden med hjälp av 

utvärderingsmåtten avkastning, standardavvikelse, beta samt sharpekvot.  

Steg 6: I det sista metodsteget utfördes statistiska tester med hjälp av linjär 

regressionsanalys.  

5.1 Steg 1: Aktieurval  

Studien begränsade sig till bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm PI. Någon 

hänsyn till att OMX Stockholm före 2006 hade en annan struktur har inte tagits. Detta 

eftersom de till studien valda variablerna inte påverkades av förändringen.   

Bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm går under samma regelverk och har 

därigenom samma krav gällande öppenhet och redovisning (Nasdaq, 2015), vilket 

innebar att jämförbarheten i datamaterialet ökade. Det universum av aktier som 

hämtades in bestod av totalt 445 aktier. I appendix 1 redogörs för vilka bolag som 

studien innefattade. 

5.1.1 Sekundärdata 

Datamaterialet hämtades in i Excel via databaserna Reuters och Datastream. Blaikie 

(2003) menar att användandet av sekundärdata kan innebära en risk, då data samlats in 

av någon annan och inte specifikt för vår studie och besvarandet av våra 

frågeställningar. För att säkerställa att bolagen som hämtades in var noterade på listan 

Nasdaq OMX Stockholm, och därmed kunde inkluderas i studien, kontrollerades varje 

bolag via skatteverkets hemsida.  

En ytterligare risk vid användandet av sekundärdata är att forskaren förvränger eller 

feltolkar den data som används. Dessutom menar Bryman (2011) att forskaren riskerar 

att förlora kontrollen över datakvalitén. För att reducera denna risk utfördes stickprov i 

årsredovisningar med målet att kontrollera att antal utestående aktier stämde överens 

med vad som hämtats in från databaserna.  
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5.1.2 Undersökningsperiod 

Undersökningsperioden för studien sträckte sig från 1995 till och med 2014. Således 

fångade studien upp ett flertal konjunkturcykler inklusive IT-kraschen 2000-2001 och 

den globala finanskrisen 2008.  

5.1.3 Dataurval och insamling 

Då studien begränsar sig till bolag listade på Nasdaq OMX Stockholm, krävdes 

information angående vilka bolag som varit noterade på listan, och under vilken 

tidsperiod
9
. Efter mailkorrespondens med personal på Datastream blev vi tilldelade en 

sammanställd lista med bolag som tillkommit och avnoterats från Nasdaq OMX 

Stockholm under tidsperioden 2002-2014. Totalt inhämtades 445 listade bolag där 36 av 

dessa aktier föll bort direkt, då de antingen noterades under 2014 eller på grund av att de 

endast varit noterade ett år under den undersökta perioden. Antalet listade bolag 

varierade årligen mellan 119-298 under undersökningsperioden.  

I enlighet med Ibbotson och Kim (2014) inhämtades månadsdata över historiska 

aktiekurser som justerats
10

, antalet utestående aktier och antalet omsatta aktier. Detta 

skedde med hjälp utav Datastream och Reuters. För de bolag som hade flera aktieslag 

noterade, i form av A- och B-aktier, valdes för variabeln aktieomsättningshastighet 

uteslutande det aktieslaget med mest handel i. För storleksvariabeln valdes uteslutande 

den aktien med störst börsvärde. Om data saknades för en aktie under en period, har 

aktien exkluderats under den specifika tidsperioden. I appendix 2 redogör vi för antalet 

aktier som årligen inkluderats samt exkluderats från studien.  

För perioden 1994-2002 inkluderades endast aktier som var noterade 2001-12-31, på 

grund av begränsad tillgänglighet av data. Detta innebar att aktier som avnoterades 

under denna period inte ingick i studien. Däremot för perioden 2002-2014 ingick alla 

aktier som under denna period någon gång varit noterade på Nasdaq OMX Stockholm. 

Om en aktie avnoterades under perioden 2002-2014 uteslöts aktien från det senaste 

ombalanseringstillfället som förelåg tidpunkten före avnotering. Följande exempel 

belyser detta: om en aktie avnoterades 2005-05-05 ingick aktien inte i den 

portföljindelningen som gjordes 2004-12-31, eller någon senare ombalansering. 

                                                 

9
 För att inkluderas i portföljsammansättningen och således förvaltningsperioden, krävdes att aktien varit 

noterad under hela föreliggande period. Detta gjordes i enlighet med Ibbotson och Kims (2014) metod. 

10
 Den justerade aktiekursen som hämtats via Datastream ger en mer realistisk bild över aktiepriset. Detta 

då det är justerat för alla typer av kapitalhändelser såsom utdelning, aktiesplit, nyemission etc.  
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Anledningen till detta är att aktiekursen tenderar att stiga eller falla kraftigt vid 

tillkännagivande av händelser som leder till avnotering, till exempel uppköp, vilket kan 

påverka portföljernas avkastning avsevärt. Då portföljerna inte påverkas av sådana 

extremhändelser borde avkastningen i de olika portföljerna på ett mer trovärdigt sätt 

kunna kopplas till respektive variabel och därmed underlätta tolkningen av resultatet. 

Dessutom innebär detta att variansen i portföljerna blir mindre.  

5.1.4 Urvalskritik  

På grund av begränsad tillgänglighet av data, innehåller datamaterialet en viss 

survivalship bias. I denna studie är denna bias som störst för perioden 1994-2002 då alla 

avnoterade bolag under denna period helt exkluderats. Haugen och Baker (1996) menar 

att detta kan få stora effekter, inte minst när aktieandelsfonder studeras. Om en 

undersökning innehåller för mycket survivalship bias kommer resultaten med stor 

sannolikhet ge en felaktig bild gällande prestationen utifrån risk och avkastning (Brown, 

Goetzmann, Ibbotson & Ross, 1992). När det kommer till enskilda aktier är denna bias 

enligt Haugen och Baker (1996) inte lika tydlig eftersom aktier likväl kan avnoteras på 

grund av uppköp, som på grund av misslyckande. Men oavsett vilken anledning som 

ligger till grund för avnotering är det rimligt att anta att avkastningen på de aktier som 

avnoterats är abnormala
 
(Haugen & Baker, 1996). Denna avkastning förbises alltså då 

exkludering av dessa aktier görs.   

Anledningen till att vi trots denna bias väljer inkludera perioden 1994-2002 i studien är 

för att kunna generalisera resultatet över en längre period. Dessutom för att få fler 

observationer, och följaktligen kunna uttala oss mer statistiskt tillförlitligt om de 

skillnader i avkastning vi får fram mellan portföljerna. För den senare perioden mellan 

2002-2014 reduceras survivalship biasen då avnoterade bolag ingick i portföljerna, med 

undantag för det året som avnoteringen skedde.  

5.2 Steg 2: Rangordning av aktier utifrån 

aktieomsättningshastighet och storlek  

När historisk data för samtliga aktier i universumet inhämtats, beräknades 

aktieomsättningshastighet respektive storlek för varje aktie. Aktierna rangordnades 

därefter utifrån inbördes ordning inom respektive variabel. Nedan följer en mer utförlig 

beskrivning av hur de två variablerna beräknades.  
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5.2.1 Aktieomsättningshastighet  

Den årliga aktieomsättningshastigheten för aktierna som ingår i studien beräknades i 

enlighet med både Datar et al. (1998) och Ibbotson och Kim (2014). Detta innebar att de 

månatliga omsättningshastigheterna för vardera aktie beräknades och summerades för 

respektive år. Den månatliga aktieomsättningshastigheten beräknades genom att för 

varje enskilt bolag dividera antalet omsatta aktier med totala antalet utestående aktier, 

vilket illustreras i formel 5.1.  

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑚𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
  (5.1) 

5.2.2 Storlek 

För att beräkna storlek användes aktiens börsvärde. Detta beräknades genom att 

multiplicera aktiens justerade stängningskurs sista börsdagen varje år med antal 

utomstående aktier under slutet av året. Formel 5.2 nedan illustrerar denna beräkning.  

𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟   (5.2) 

5.3 Steg 3: Portföljsammansättning  

Portföljindelningen började med att aktieuniversumet delades in i kvartiler baserat på 

rangordningen för respektive variabel. Detta innebar att fyra lika stora grupper med 

aktier för respektive variabel bildades. Varje grupp utgjorde en portfölj, och portföljerna 

innehöll i snitt lika många aktier över den undersökta perioden, vilket redogörs i 

appendix 2.  

Alla aktier i en portfölj viktades lika, vilket innebar att varje aktie utgjorde lika stor 

andel av respektive portfölj och påverkade således portföljens totala avkastning och risk 

lika mycket. Beroende på variablernas inbördes storlek hos varje aktie placerades de 

alltså in i en av de fyra portföljerna.  

5.4 Steg 4: Förvaltningsperioden och ombalansering 

Efter att aktierna delats in i portföljer förvaltades de passivt i ett år innan ombalansering 

av portföljerna utfördes. Ombalanseringen gjordes den sista börsdagen varje år och 

innebar att samma procedur, som ursprungligen delade upp aktier i kvartiler, 

upprepades. Då den föregående periodens data låg till grund för ombalanseringen 

laggade portföljinnehavet ett år. Den första portföljindelningen gjordes, för de båda 

variablerna, datumet 1994-12-31 och det sista datumet för ombalansering var 2013-12-
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31. Detta innebar att det första året som portföljerna förvaltades var år 1995 och det 

sista året för förvaltning var år 2014.  

5.4.1 Sambandet mellan avkastning och omsättningshastighet samma år 

Som nämnts i början av metodkapitlet adderade vi extra tester för de konstruerade 

portföljerna inom variabeln aktieomsättningshastighet. Detta innebar en möjlighet att 

undersöka sambandet mellan aktieomsättningshastighet och avkastning samma år. För 

att undersöka detta samband inhämtades kursutvecklingen för portföljernas aktier ett år 

tillbaka i tiden. Detta gjordes alltså istället för att förvalta de nykonstruerade 

portföljerna framåt ett år. Således kunde avkastningen beräknas för portföljerna samma 

år som aktiernas omsättningshastighet var beräknad på. Detta innebar att 

förvaltningsperioden för dessa portföljer var perioden 1994-2013.  

5.5 Steg 5: Utvärdering av portföljerna  

För att utvärdera hur väl portföljer presterat jämförs avkastningen ofta mot ett lämpligt 

jämförelseindex. En ren jämförelse enbart av avkastning avslöjar dock inte hur 

portföljen presterat i relation till hur mycket risk den faktiskt har innehållit. Om en 

portfölj genererar högre avkastning än index kan detta bero på att portföljen innehållit 

väsentligt mycket mer risk och kan enligt teorin vara en bidragande förklaring till den 

höga avkastningen. För att utreda hur väl portföljerna presterat på riskjusterad basis tas 

därför hänsyn till risken via beräkning av nyckeltalet, tillika vanliga utvärderingsmåttet 

Sharpekvot.  

5.5.1 Jämförelseindex  

Portföljerna i denna studie jämfördes dels mot varandra och dels mot marknaden i sin 

helhet, i form av ett index. Det valda jämförelseindexet är OMXSPI, vilket väger 

samman alla aktiers utveckling som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (Nasdaq, 

2015). OMXSPI är ett marknadsviktat index, vilket innebär att aktier påverkar indexet i 

förhållande till dess börsvärde. OMXSPI visar en helhetsbild av hur den svenska börsen 

har presterat (Nasdaq, 2015). Detta index anses lämpligt då aktieurvalet i denna studie 

avgränsats till aktier som ingår i detta index. OMXSPI är ett prisindex vilket innebär att 

det inte är justerat för utdelningar. Ett problem att använda detta som jämförelseindex i 
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vår studie är att aktiepriserna vi hämtade in är justerade, till skillnad mot indexet, vilket 

kan ge en skev bild
11

.  

5.5.2 Avkastning  

Avkastningen beräknades genom att först dividera den justerade aktiekursen vid sista 

börsdagen t+1 med den justerade aktiekursen vid början av året t0. För att erhålla 

aktieutvecklingen för året subtraherades detta med 1. Därefter multiplicerades summan 

av aktieutvecklingen för respektive aktie med dess vikt (𝑤) i portföljen. Slutligen 

summerades den viktade avkastningen för alla aktier i portföljen. Beräkningarna 

utfördes enligt formel 5.3 som illustreras nedan. 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑟𝑝)  =  ∑ (
𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑡+1  

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑡
− 1) ∗ 𝑤           (5.3) 

Portföljernas totala avkastning under undersökningsperioden räknades ut via det 

geometriska medelvärdet (GMR). Den geometriska avkastningen ger en bra bild över 

hur portföljerna presterat över hela tidsperioden (Bodie et al., 2011). Metoden användes 

även av Ibbotson och Kim (2014) vilket innebär att resultaten från denna studie blir 

jämförbara med resultaten i deras studie. Den geometriska medelavkastningen 

beräknades ut för respektive portfölj enligt formel 5.4 nedan. Det första förvaltningsåret 

avkastning, år 1995, representeras genom 𝑟1, och 𝑟𝑇 representerar i detta fall 

avkastningen under det sista året 2014. 

            𝐺𝑀𝑅 (𝑟𝑝) = √((1 + 𝑟1)(1 + 𝑟2) … . (1 + 𝑟𝑇))
𝑇

− 1                    (5.4) 

5.5.3 Risk 

En akties risk kan mätas på olika sätt. De vanligaste sätten är att mäta variationen i 

avkastning; standardavvikelse samt avvikelse från en tänkt marknadsportfölj; beta. 

(Bodie et al., 2011) 

Standardavvikelse 

Standardavvikelsen (𝜎) är kvadratroten ur variansen (𝜎2), som är ett spridningsmått. 

Variansen anger hur aktiens faktiska utfall (r) avviker från dess medelvärde (�̅�). En 

                                                 

11
 Det optimala hade varit att använda OMXSGI som jämförelseindex i studien. OMXSGI är ett 

avkastningsindex över utvecklingen på Stockholmsbörsen, som återinvesterar utdelningar (Nasdaq, 

2015). Dock fanns endast data tillgängligt från 2002-12-30 och framåt för OMXSGI. 
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lägre grad av spridning innebär lägre varians och således lägre standardavvikelse och 

risk. Vårt val att räkna ut standardavvikelsen i våra portföljer skiljer sig från den metod 

som idag används i praktiken av fondförvaltare. De studerar en portfölj som om det vore 

en enskild tillgång och tittar på hur variationen i värdet har sett ut under perioden, och 

hur det avviker från medelvärdet. Vi avser att studera risk och avkastning ur ett 

teoretiskt synsätt vilket förutsätter att vi är ytterst noggranna i våra uträkningar. Vi har 

istället valt att beräkna portföljvariansen, och i förlängningen portföljens 

standardavvikelse, genom att beakta varje enskild akties varians, och dess kovarians 

med andra aktier. 

Först beräknades avkastningen för respektive aktie på månadsbasis, och därefter kunde 

variansen för vardera aktie beräknas enligt formel 5.5 nedan. I formeln anges storleken 

på stickprovet som n.  

                                  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 (𝜎2) =  
∑(𝑟−�̅�)2

(𝑛−1)
  (5.5) 

Korrelation, (𝜌), beskriver sambandet mellan två variabler. I detta fall innebär det 

sambandet mellan två aktiers svängningar i avkastning, och detta beräknades genom att 

använda funktioner i Excel som hjälpmedel. Korrelationen anger riktningen och styrkan 

hos sambandet mellan aktiernas svängningar och kan anta värden mellan -1 och +1. 

(Studenmund, 2006)  

Kovariansen (𝐶𝑜𝑣) används som mått på två aktiers samvariation (Studenmund, (2006). 

En positiv kovarians innebär att aktierna rör sig åt samma håll och vid en negativ 

kovarians rör de sig åt olika håll. Vid beräkning av kovariansen multiplicerades 

korrelationen sinsemellan två aktier med vardera akties standardavvikelse (𝜎), enligt 

formel 5.6 nedan. Denna beräkning har gjorts mellan samtliga aktier i portföljen och på 

detta sätt har en kovariansmatris konstruerats. 

                                    𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) =  𝜌𝑋,𝑌 ∗ 𝜎𝑋𝜎𝑌  (5.6) 

Variansen för portföljen, alltså den viktade summan av kovarianserna i portföljen, har 

beräknats med hjälp av formel 5.7 nedan. Standardavvikelsen för portföljen beräknades 

genom kvadratroten ur portföljvariansen (𝜎𝑃
2). I sista steget normaliserades portföljens 

standardavvikelse från att vara uttryckt på månadsbasis till att vara uttryckt på årsbasis. 

Detta gjordes genom att multiplicera det framräknade talet med roten ur 12. Noterbart är 

att formeln nedan visar beräkning av portföljvariansen för en portfölj innehållandes två 
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aktier. Denna beräkning är endast en förenkling av den funktionen som användes vid 

beräkningen i Excel. 

                  𝜎𝑃
2 =  𝑤1

2𝜎1
2 +  𝑤2

2𝜎2
2 + 2𝑤1𝑤2𝐶𝑜𝑣(𝑟1, 𝑟2)     (5.7) 

Beta 

Det andra riskmåttet som beräknades för portföljerna är marknadsrisken; beta (𝛽). Som 

tidigare nämnt är beta ett mått på den systematiska risken och visar hur en tillgångs 

avkastning korrelerar med marknadsportföljen (Bodie et al., 2011). Beta beräknades för 

portföljerna dels för att skapa underlag för uträkning av de olika utvärderingsmåtten 

samt för att skapa underlag för vidare analys av relationen mellan risk och avkastning. 

Beta för marknadsportföljen antas vara 1.  

Betavärdet för respektive portfölj skattades genom en linjär regressionsanalys med hjälp 

av Excel. En linjär regressionsanalys utgår från att förklara rörelserna hos en beroende 

variabel som en funktion av rörelserna hos den oberoende variabeln (Studenmund, 

2006). I beräkningen av beta användes den historiska portföljavkastningen som den 

beroende variabeln, och som oberoende variabel användes den historiska avkastningen 

för jämförelseindexet OMXSPI. I formel 5.8 nedan illustreras skattningen av betavärdet.  

                                                                       𝑌 =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝑋 +  𝜀                                             (5.8) 

𝑌  = Beroende variabel  

𝑋  = Oberoende variabel  

𝛼  = Intercept, indikerar värdet hos Y när X är lika med 0.  

𝛽1 = Lutningskoefficient, visar förändringen hos den beroende variabeln vid en enhets 

förändring i den oberoende variabeln. 

𝜀  = Slumpmässig felterm  

5.5.4 Sharpekvot 

Sharpekvoten användes för att beräkna portföljernas riskjusterade avkastning. 

Beräkning av Sharpekvoten innebär att den extra avkastning som portföljer genererat 

utöver den avkastning som en riskfri placering ger, ställs i relation till den risk denna 

extra avkastning inneburit. Sharpekvoten beräknades genom att subtraherade den 

riskfria räntan (𝑟𝑓) från portföljernas avkastning. Summan av detta divideras sedan med 

portföljens standardavvikelse. Beräkningen av Sharpekvoten illustreras nedan i formel 

5.9.   
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      𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛 =  
𝑟𝑝− 𝑟𝑓

𝜎𝑝
      (5.9) 

5.5.5 Riskfri ränta 

För att möjliggöra beräkningar av Sharpekvoten behövdes den riskfria räntan hämtas in. 

Den riskfria räntan är den avkastning som en investerare kan förväntas erhålla till den 

lägsta möjliga andelen risk. En generell regel i valet av riskfri ränta är att förfallodagen 

hos den riskfria tillgången ska matcha placeringshorisonten på investeringen. (Bodie et 

al., 2011) 

Den riskfria räntan som har använts i denna studie är 3,4 %, vilket motsvarar 

medelavkastningen för en svensk statsobligation med löptiden 10 år, för perioden 2004-

01-01 till 2014-01-01. Då undersökningsperioden i studien sträcker sig över 20 år 

mellan 1995-2014, hade en längre löptid på statsobligationen varit att föredra. Men 

eftersom databaserna som använts i studien inte kunde bistå med data, fick vi använda 

oss av den löptid som minst avvek från undersökningsperiodens löptid, d.v.s. 10 år.  

5.6 Steg 6: Linjär regressionsanalys med dummyvariabler  

Författarna till studien “Dimension och Popularity” Ibbotson och Idzorek (2014), nöjde 

sig med att jämföra medelavkastningen för de portföljerna som de skapade. Detta 

innebär att författarna inte kunde uttala sig om huruvida skillnaderna mellan 

avkastningarna är tillräckligt stor för att inte enbart förklaras av slumpen. Då vi ansåg 

att trovärdigheten i resultatet ökar med ett test som kan avgöra detta fann vi det lämpligt 

att testa detta för portföljerna i vår studie.  

En modell skapades för att studera om det fanns signifikanta skillnader mellan 

avkastningen för portföljer uppdelade efter variablerna aktieomsättningshastighet och 

storlek på Nasdaq OMX Stockholm. I modellen användes dummyvariabler för att mäta 

olika grader av aktieomsättningshastighet och storlek. Beroende på dess kvalitativa 

attribut tilldelades dummyvariablerna värdena 0 eller 1.  

Modellerna skattades sedan, med aktieomsättningshastighet respektive storlek som 

förklarande variabler, i form av linjära regressioner. Dummyvariablerna kodades efter 

inbördes variabelstorlek; hög, medelhög, medellåg samt låg. Följaktligen konstruerades 

totalt åtta portföljer, fyra för aktieomsättningshastighet och fyra för storlek.  

Beroende på vilken portfölj som studerades antog dummyvariabeln, som var kopplad till 

den specifika aktieomsättningshastigheten respektive storleken, värdet 1 medan de 
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resterande dummyvariablerna antog värdet 0. Portföljen benämnd ”hög” användes som 

referensportfölj i modellen, vilket gjorde att de andra portföljerna enskilt ställdes emot 

referensportföljen
12

. 

5.6.1 Vår modell  

Nedan i formel 5.10 presenteras den linjära regressionsmodellen innehållandes 

dummyvariabler som använts i studien. Alla regressionsanalyser utfördes med hjälp av 

EViews.   

                                         𝑟𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗 =  𝛽0 +  𝛽1𝐷1 +  𝛽2𝐷2 +  𝛽3𝐷3 +   𝜀                         (5.10) 

𝛽0 = Intercept 

𝐷1= Portfölj med ”medelhög” variabelstorlek. Antar värdet 1 om denna portfölj studeras, annars 

0.  

𝐷2 = Portfölj med ”medellåg” variabelstorlek. Antar värdet 1 om denna portfölj studeras, annars 

0. 

𝐷3 = Portfölj med ”låg” variabelstorlek. Antar värdet 1 om denna portfölj studeras, annars 0. 

𝜀  = Slumpmässig felterm 

5.6.2 Hypoteser för variablerna 

För att avgöra om ett samband i ett urval även gäller för populationen ställs två 

hypoteser mot varandra, en nollhypotes och en alternativhypotes (Blaike, 2003). Målet 

är enligt Blaike (2003) att kunna förkasta nollhypotsen till förmån för 

alternativhypotesen. För att kunna förkasta nollhypotesen krävs en låg signifikansnivå 

vilket går att utläsa via p-värdet i regressionsresultaten (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2003).  

Hypoteserna i denna studie formulerades med utgångspunkt i de resultat Ibbotson och 

Kim (2014) presenterade för aktier på den amerikanska marknaden. Deras resultat 

visade att portföljer med lågt börsvärde respektive låg aktieomsättningshastighet 

presterade bättre än portföljer med högt börsvärde respektive hög 

aktieomsättningshastighet
13

. Därmed indikerade resultaten att det kan finnas ett negativt 

samband mellan föregående års aktieomsättningshastighet respektive börsvärde och 

avkastning. Detta ledde alltså fram till vår alternativhypotes, att ett sådant samband 

                                                 

12
 För en mer utförlig förklaring av användandet av regressionsanalys med dummyvariabler refereras till 

Gujarati och Porter (2009).  

13
 Indelningen baserades på föregående års börsvärde, respektive aktieomsättningshastighet.  
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existerade på Nasdaq OMX Stockholm. Hypoteserna för respektive variabel illustreras 

nedan. 

Då hypoteserna grundas i resonemanget att portföljer med lägst börsvärde respektive 

aktieomsättningshastighet avkastar mest, samt att referensportföljen är den portfölj som 

förväntas generera lägst avkastning, kan skattningen av riktningskoefficienterna 

förväntas vara positiva.  

Hypoteser - Portföljvariabeln Storlek, föregående år   

                                         𝑯𝟎 = 𝐷𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛   

       𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 å𝑟𝑠 𝑏ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛. 

 

                           𝑯𝒂 = 𝐷𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛      

      𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 å𝑟𝑠 𝑏ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛. 

Hypoteser - Portföljvariabeln Aktieomsättningshastighet, föregående år  

     

                                                          𝑯𝟎 = 𝐷𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒                

 å𝑟𝑠 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛. 

 

                         𝑯𝒂 = 𝐷𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒  

                   å𝑟𝑠 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛. 

 

Hypoteserna ovan är uppbyggda för att avgöra huruvida föregående års börsvärde och 

omsättningshastighet förklarar avkastningen under det följande året, d.v.s. 

förvaltningsperioden. Detta bör poängteras eftersom vi då inte undersöker sambandet 

mellan aktiers popularitet och avkastning, utan undersöker aktiers popularitet 

föregående år och avkastning. De aktier som var populära respektive impopulära under 

det år som föranledde portföljindelningen behöver nödvändigtvis inte vara det under 

förvaltningsperioden. Som ett tillägg till Ibbotson och Kims (2014) studie, har vi därför 

adderat ytterligare hypoteser till vår studie. Detta för att undersöka sambandet mellan 
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den faktiska aktieomsättningshastigheten (populariteten) och avkastning under samma 

år. Dessa hypoteser illustreras nedan.
14

  

Hypoteser - Portföljvariabeln Aktieomsättningshastighet   

     

         𝑯𝟎 = 𝐷𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  

                                     𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛. 

 

𝑯𝒂 = 𝐷𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 

            𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛. 

5.7 Reliabilitet 

För att en studie skall anses tillförlitlig krävs att författarna noga utvärderar reliabiliteten 

i studien (Bryman, 2007). Bryman (2007) förklarar att författarna således bör diskutera 

om resultatet från studien skulle bli likadant om studien görs igen och om resultatet 

påverkas av slumpmässiga eller tillförlitliga betingelser. 

Genom att vägleda läsaren och noga redogöra för tillvägagångssättet, från urval till 

analys av datamaterialet samt förklaring av måttenheter, minimeras slumpens påverkan 

på studien. Att studien bygger på sekundärdata innebär en ökad möjlighet att replikera 

och återskapa samma resultat som denna studie. Datamaterialet hämtades från Reuters 

och Datastream vilket innebär att reliabiliteten för denna studie påverkas av hur pass 

tillförlitliga dessa källors material är. Samtliga datakällor kan anses välkända och är 

flitigt använda i akademisk forskning, vilket intygar om dess höga kvalitet och därmed 

främjar denna studies reliabilitet. 

Trots att datamaterialet anses hålla hög kvalitet återfinns alltid den mänskliga faktorn 

som en risk vid insamling och bearbetning av omfattande datamaterial. Sådana faktorer 

kan utgöras av systematiska felräkningar eller slarvfel. Misstag som skulle kunna 

påverka tillförlitligheten och replikerbarheten av studien har genom systematiska rutiner 

och kontroller av avvikelser kunnat minimeras. De fel som upptäckts under studiens 

gång har konsekvent korrigerats. Bearbetning av materialet i Excel har gjorts med stor 

                                                 

14
 Liknande hypotes formulerades även för storleksvariabeln. Denna hypotes samt undersökning valdes 

dock att exkluderas från studien då författarna, vid skapandet av portföljerna, upptäckte att aktiernas 

börsvärde inte förändrades i samma utsträckning som omsättningshastigheten mellan åren. 
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noggrannhet och försiktighet och de statistiska verktygen som tillhandahållits av 

EViews torde minimera risken för mätfel. 

Att sekundärdata används i studien innebär att reliabiliteten ökar då författarnas egna 

tolkningar som kan påverka materialets utformning blir mindre. Dock har författarna 

påverkat studien när bearbetning och rensning av data skett. Ur datamaterialet har vissa 

extremvärden och bortval skett vilket innebär att replikerande studier kan få avvikande 

resultat om inte samma rensning av materialet sker. 

5.8 Validitet 

Enligt Bryman (2007) innefattar begreppet validitet frågan om en studie faktiskt mäter 

det den är avsedd att mäta. Bryman (2007) menar att ett viktigt forskningskriterium är 

att det krävs en bedömning av om slutsatserna som genererats hänger ihop eller ej. I 

denna studie är validiteten högst relevant att diskutera då studien använder olika mått 

som approximationer för popularitet. Som approximationer har 

aktieomsättningshastighet och storlek används, vilka Ibbotson och Idzorek (2014) 

beskriver som bra indikationer för hur populära aktier är. Vad gäller dessa variabler 

återfinns tydliga beskrivningar angående de definitioner och mått som använts, samt 

noga beskrivet tillvägagångssätt för undersökningen. De valda variablerna är vanligt 

förekommande i finansiell teori samt använda i tidigare studier. Dessa argument stärker 

validiteten i studien enligt Brymans (2007) definition. Dessutom återfinns en diskussion 

i analyskapitlet kring dessa variabler.   

5.8.1 Generaliserbarhet 

Extern validitet handlar enligt Bryman (2007) om att resultat ska kunna generaliseras 

utöver den valda undersökningskontexten. Denna studie har genomförts enbart med 

aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholm vilket innebär viss problematik för studiens 

generaliserbarhet. Då svenska aktiemarknaden på många plan skiljer sig från andra 

länders aktiemarknader (till exempel skatter, lagar, regleringar och marknadsplatser) 

kan studiens resultat enbart anses hänförliga till den svenska aktiemarknaden. Inte heller 

kan studiens resultat antas vara generaliserbara över andra tidsperioden än den för 

studien undersökta perioden. Bryman (2007) menar att ett mycket vanligt problem med 

generaliserbarheten är på grund av begränsat urval.  

Studiens valda variabler påverkar också generaliserbarheten i studien. Då studien endast 

undersöker portföljer baserade på två av alla tänkbara variabler, som kan anses 

representera popularitet, kan slutsatser endast dras för dessa variabler. Således utesluts 
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slutsatser för andra variabler. Användningen av portföljer utformade som kvartiler får 

också konsekvenser för generaliserbarheten av studiens resultat. Detta tillvägagångssätt 

innebär att vi endast kan dra slutsatser om aktier som en grupp när de formeras enligt 

denna metod, och inte för varje aktie för sig eller när de formeras annorlunda. 

För att stärka generaliserbarheten av de statistiska testerna används signifikanstest. 

Signifikanstestet gör det möjligt att generalisera skillnaderna mellan avkastningarna i 

portföljerna från stickprovet till populationen (Blaike, 2003). 

5.9 Källkritik 

I studien har enbart sekundära källor använts. Men för att öka trovärdigheten i studien 

har olika typer av källor använts, såsom tidigare forskning i form av vetenskapliga 

artiklar, tryckt litteratur och elektroniska källor. Forskningsartiklarna som använts i 

studien är i det allra flesta fallen hämtade från välkända ekonomiska tidskrifter. Artiklar 

som publicerats i dessa väl ansedda akademiska journaler har kritiskt granskat av 

experter inom området vilket ökar trovärdigheten.  

För att ringa in vad som tidigare studerats på den svenska marknaden gällande studiens 

syfte, har även svenska studentuppsatser i form av master-, magister- och 

kandidatuppsatser använts. Litteraturen som använts har genomgående varit 

välrefererad. Den tryckta litteraturen som använts är dels läroböcker men också 

populärlitteratur. Läroböckerna är utgivna av välkända amerikanska förlag där erkända 

professorer inom respektive området står som författare. Därmed får dessa källor anses 

fullt trovärdiga. Populärlitteraturen utgörs av böcker där fondförvaltare presenterar 

deras strategier för att lyckas med investeringar inom aktiemarknaden, som styrker 

varandra och pekar åt samma håll. Dessa böcker används för att nyanserat skilda hur 

olika förvaltare i praktiken har använt sig av investeringsstrategier, och inte för att 

användas som empiriskt stöd. 

5.10 Metodkritik  

I studien har ingen hänsyn tagits till transaktionskostnader, till exempel courtage och 

skatter. Både courtage och skatter kan skilja sig mycket mellan olika institut, samt 

beroende på var investeringarna sker. Då denna studie ämnar analysera samband ur ett 

teoretiskt synsätt, mer än att undersöka en praktisk investeringsstrategi, torde det vara 

acceptabelt. 
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Om ombalansering av portföljerna skett kvartalsvis eller månadsvis hade det gett fler 

observationer och således bättre underlag för de statistiska testerna, men däremot en 

mycket kortare investeringshorisont. Då denna studiens metod är ett replikat av 

Ibbotson och Kims (2014) metod, ombalanserades våra portföljer likt deras, i slutet av 

varje år under undersökningsperioden.  

Vad gäller riskmåtten beta och standardavvikelse bör det poängteras att dessa mått 

mäter portföljrisken, och inte varje akties risk för sig. Exempelvis kan en aktie som är 

riskfylld när den mäts för sig själv bidra till att minska den totala portföljrisken då den 

läggs till i en portfölj. Detta har med korrelationen sinsemellan aktierna i portföljerna att 

göra. Således kan detta innebära problem vad gäller möjligheten att göra uttalanden om 

förhållandet mellan popularitet och risk på individnivå för aktier. 

5.10.1 Kritik mot användandet av regressionsanalys 

Kritik mot användandet av regressionsmodellen vi använt oss är att det kan förekomma 

omitted variable bias. Detta innebär att det finns en risk för att koefficienterna framför 

de ingående variablerna kan fånga upp en del av andra utelämnade variabler, i de fall då 

dessa utelämnade variabler korrelerar med de variabler som tagits med i modellen.  

Vid användandet av regressioner med dummyvariabler innebär det att vi enbart kan 

ställa olika grupper (portföljer) av aktieomsättningshastighet och storlek mot varandra. 

Vidare innebär detta att vi inte får ut vad varje förändring (enhetsförändring) i 

aktieomsättningshastighet eller storlek, givet allt annat lika, får för konsekvenser för 

avkastningen. Istället visar koefficienterna endast hur medelavkastningen ändras för 

portföljerna då vi flyttar oss från den högsta gruppen (referensportföljen) till de övriga 

tre grupperna. Vi skulle kunnat göra fler regressioner där vi testar alla portföljer som 

referensportfölj och då även kunnat mäta skillnaderna i avkastning mellan alla olika 

grupper. Vi ansåg dock att det troligaste att upptäcka ett samband då vi använde de 

portföljer med högst aktieomsättningshastighet respektive högst börsvärde som 

referensportföljer, eftersom vi då jämförde de största skillnaderna i avkastning.  
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6 RESULTAT & ANALYS 

Avsnittet inleds med att presentera och analysera resultaten från portföljerna som 

delades in utifrån aktieomsättningshastighet. Därefter följer en presentation och analys 

av portföljerna indelade utifrån storlek. Båda delarna följer liknande upplägg och börjar 

med att redogöra de olika utvärderingsmåtten för att sedan diskutera det eventuella 

sambandet mellan vardera variabel och avkastning. Då ytterligare hypoteser 

formulerades för aktieomsättningshastighet är denna del något mer omfattande. 

Avsnittet avslutas med en metodjämförelse med Ibbotson och Kims (2014) studie, en 

kritisk analys av Ibbotson och Idzoreks (2014) studie samt en diskussion kring 

contrarianstrategier och om resultaten från denna studie kan användas som underlag för 

en investeringsstrategi. 

6.1 Aktieomsättningshastighet 

Graf 1 – Portföljutveckling för aktieomsättningshastighet föregående år 1995-2014. 

Grafen ovan illustrerar den indexerade utvecklingen för portföljerna inom variabeln aktieomsättningshastighet, som tillsammans 

presenteras med jämförelseindex OMXSPI.  

Graf 1 illustrerar portföljutvecklingen för alla fyra portföljer inom variabeln 

aktieomsättningshastighet (AOH), från år 1995 till och med år 2014. Som 

jämförelseindex har OMXSPI använts och vad som går att tyda i grafen är att alla 

portföljer, förutom portföljen med lägst aktieomsättningshastighet, presterat bättre än 

jämförelseindex. Portföljen innehållandes aktier med högst aktieomsättningshastighet 
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föregående år har genererat högst avkastning, men avkastningen har samtidigt varierat 

kraftigast i denna portfölj.  

Som framgår i grafen ovan fanns data för jämförelseindexet endast tillgängligt från och 

med år 1996.  

6.1.1 Portföljutvärdering föregående års aktieomsättningshastighet  

Tabell 6.1 - Resultat för portföljvariabeln aktieomsättningshastighet år 1995-2014. 

Portfölj Hög i tabellen är den portfölj vars innehåll bestod av aktier med hög aktieomsättningshastighet föregående år. Portfölj Låg 

är således den portfölj vars innehåll bestod av aktier med lägst aktieomsättningshastighet föregående år.  

I tabellen ovan presenteras resultatet för avkastningen, standardavvikelsen samt 

Sharpekvoten för de fyra portföljerna indelade utifrån föregående års 

aktieomsättningshastighet. Den geometriska medelavkastningen i portföljerna visar att 

portföljer med högre aktieomsättningshastighet har genererat högre avkastning än 

portföljerna med lägre aktieomsättningshastighet. Resultatet indikerar att det kan finnas 

ett positivt samband mellan föregående års aktieomsättningshastighet och avkastning 

för perioden 1995-2014 på Nasdaq OMX Stockholm.  

Avkastning i portföljerna 

Resultatet är i linje med Svartholm och Uhrberg (2012) och Bommelin och Josefsson 

(2005) som ingendera fann något stöd för att en premie, för att äga aktier med lägre 

omsättningshastighet, existerade på den svenska aktiemarknaden. Tvärtom visade deras 

resultat, likt resultaten från vår undersökning, att portföljerna innehållandes aktier med 

högre omsättningshastighet genererade högst avkastning. Således går resultatet emot Hu 

(1997), Datar et al. (1998) samt Ibbotson och Kim (2014), och uppvisar ett motsatt 

förhållande mellan omsättningshastighet och avkastning jämfört med dessa studier. 

Detta trots att metoden efterliknade Ibbotson och Kims metod. Ibbotson och Kims 

resultat visar att portföljerna med låg aktieomsättningshastighet även presterade bättre 

på riskjusterad basis, sett till Sharpekvoten. Vårt resultat avviker även när Sharpekvoten 

jämförs, då portföljerna med hög aktieomsättningshastighet i vår studie presterade bäst. 

Resultat 

Portfölj 

Hög 

Portfölj 

Medelhög 

Portfölj 

Medellåg 

Portfölj 

Låg 

Geometrisk medelavkastning  13,67 % 12,60 % 11,56 % 7,19 % 

Standardavvikelsen  20,66 % 19,68 % 16,96 % 19,00 % 

Sharpekvoten  0,50 0,47 0,48 0,20 

BETA  1,12 1,01 0,79 0,78 
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Intressant att belysa är det faktum att oavsett vilken metod som hittills använts i studier 

på den svenska marknaden har avkastningen i de undersökta portföljerna uppvisat ett 

motsatt förhållande mot studier på den amerikanska marknaden. Resultatet skiljer sig åt 

trots att studierna på den svenska marknaden replikerat metoderna som används i studier 

på den amerikanska marknaden. Att den svenska aktiemarknaden skiljer sig i många 

avseende från den amerikanska marknaden är det ingen tvekan om. Om detta är en 

bidragande faktor till de skilda resultaten är dock svårt att svara på.  

Risk i portföljerna 

Ett första steg i att utreda vad dessa skillnader beror på är att studera portföljernas risk 

och även risken i relation till avkastningen. Risken beräknad via standardavvikelse är 

relativt likvärdig i alla portföljer. Mönstret är dock att standardavvikelsen är något 

högre i portföljerna med högre aktieomsättningshastighet, med undantag för portföljen 

med medellåg omsättningshastighet. Resultaten visar att portföljer med högre risk i 

form av standardavvikelse genererar högre avkastning än portföljerna med lägre 

standardavvikelse. Studiens resultat implicerar således stöd för den traditionella teorin 

om riskaverta investerare, nämligen att ett högre risktagande kompenseras med högre 

avkastning. Medan denna studies resultat bekräftar teorin, visar Ibbotson och Kims 

(2014) studie på ett motsatt förhållande. Förhållandet i deras studie visade att ju lägre 

risk en portfölj innehöll desto lägre avkastning genererade portföljen. 

När det skattade betavärdet används som riskmått är skillnaderna mellan portföljerna 

ännu tydligare. Portföljerna med högre aktieomsättningshastighet innehåller högre 

marknadsrisk än portföljer med lägre aktieomsättningshastighet. Likt resultaten för 

standardavvikelse finner vi stöd i teorin vad gäller förhållandet mellan risk och 

avkastning i de undersökta portföljerna. CAPM visar som tidigare nämnt hur den 

förväntade avkastningen hos en tillgång beror på dess risk, och utgår från att en högre 

marknadsrisk i form av ett högre betavärde ger en högre förväntad avkastning. Tabell 

6.1 visar att ju högre avkastning portföljerna har genererat desto högre betavärde har de 

också innehållit, vilket stämmer väl överens med CAPM. Förhållandet mellan 

marknadsrisken och avkastningen följer alltså samma mönster som förhållandet mellan 

standardavvikelsen och avkastningen för de fyra undersökta portföljerna. Det kan 

således konstateras att högre risk generar högre avkastning då aktier delas upp i 

portföljer utifrån föregående års aktieomsättningshastighet. Detta indikerar att risk, 

beräknad via standardavvikelse och marknadsrisk, är en tänkbar bidragande faktor för 

att förklara avkastning på Nasdaq OMX Stockholm.  
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Resultatet ur ett popularitetsperspektiv 

Ibbotson och Idzorek (2014) förklarar Ibbotson och Kims (2014) resultat ur ett 

popularitetsperspektiv. De menar att anledningen till att avkastningen är högre i 

portföljerna med låg omsättningshastighet är på grund av att dessa aktier är relativt 

impopulära och därmed billiga. Våra resultat visar att portföljer med impopulära aktier 

inte avkastar mer än portföljer med populära aktier. Det bör noteras att 

aktieomsättningshastighet endast är ett av många karaktärsdrag hos aktier som enligt 

Ibbotson och Idzorek (2014) visar på en koppling mellan popularitet och avkastning. 

Dock nämns aktieomsättningshastighet specifikt som ett bra mått på popularitet. Om vi 

diskuterar resultatet från vår undersökning i ljuset av deras popularitetsteori, kan denna 

teori därför inte anses gälla på Nasdaq OMX Stockholm.  

För att förklara varför risk och avkastning inte följer den traditionella teorin, och varför 

vissa portföljer avkastar högre än andra, använder alltså Ibbotson och Idzorek (2014) 

popularitet som förklaring. I portföljerna i vår studie kan denna förklaring inte anses 

tillämpbar. I motsats till Ibbotson och Kim (2014) finner vi stöd för att de portföljer som 

avkastar mest också är de portföljer som innehåller mest risk, mätt som både 

standardavvikelse och beta. Detta innebär att förklaringen till att förhållandet i våra 

portföljer ser ut som det gör, finner bättre stöd i traditionell finansiell teori än i Ibbotson 

och Idzoreks (2014) popularitetsteori. 

Det bästa scenariot enligt Ibbotson och Idzorek (2014) är när en aktie går från att vara 

impopulär till att vara populär. Vid detta scenario kan en aktie generera hög avkastning, 

och således bidra till en högre portföljavkastning. En tänkbar förklaring till att våra 

resultat avviker från Ibbotson och Kims (2014) resultat är att detta scenario inträffade 

betydligt fler gånger på den amerikanska marknaden i deras än på den svenska 

marknaden i vår studie. Hur ofta detta faktiskt inträffade i Ibbotson och Kims studie 

framgår dock inte. Däremot har vi i vår studie endast observerat några få aktier som gått 

från att ena perioden vara i den portföljen med lägst aktieomsättningshastighet 

(impopulära portföljen) till portföljen med den högsta aktieomsättningshastigheten 

(populära portföljen). 

Aktieomsättningshastighet som likviditetsmått 

Förutom att mäta popularitet, har tidigare forskning (Datar et al., 1998; Hu, 1997) 

använt aktieomsättningshastighet för att mäta aktiers likviditet. Om vi istället tolkar våra 

resultat utifrån detta perspektiv kan vi konstatera att vi inte finner något stöd för att en 

likviditetspremie existerar på den Nasdaq OMX Stockholm. En likviditetspremie skall 

enligt teorin ersätta en investerare med en extra avkastning för att ta den extra risk som 
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det enligt teori innebär att köpa mindre likvida aktier (Bodie et al., 2011). Vårt resultat, 

tillsammans med Svartholm och Uhrbergs (2012) samt Bommelin och Josefssons 

(2005) visar istället ett omvänt förhållande. Alltså att de portföljerna innehållandes de 

mest likvida aktierna är de som genererar mest avkastning. En tolkning av detta är att 

det inte anses riskfyllt att investera i aktier med låg likviditet på den svenska 

aktiemarknaden. En annan tolkning kan vara att omsättningshastigheten inte mäter 

likviditet på ett bra sätt, varför ingen kompensation för denna risk syns i portföljerna.  

En anledning till att kompensationen för denna risk inte syns i portföljerna, i form av 

högre avkastning, kan vara på grund av att andra faktorer påverkar avkastningen mer än 

aktiers likviditet. Även om det innebär risk att en aktie är illikvid kan samma aktie 

teoretiskt vara relativt riskfri i andra avseenden, till exempel standardavvikelse eller 

marknadsrisk. Enligt exempelvis CAPM innebär detta att aktien bör generera relativt låg 

avkastning. Att likvida aktier genererar högre avkastning än illikvida aktier, behöver 

med denna utgångspunkt inte i sig innebära att investerare inte kompenseras för 

likviditetsrisken. För att undersöka detta skulle det därför vara intressant att jämföra 

avkastning mellan aktier som är likvärdiga i många avseende, förutom i just likviditet. 

Då skulle andra faktorer som påverkar avkastningen ta ut varandra. 
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6.1.2 Existerar ett samband mellan föregående års 

aktieomsättningshastighet och avkastning? 

Som tidigare nämnt visar resultatet i tabell 6.1 på ett motsatt förhållande mot vad 

Ibbotson och Kim (2014) fann i sin studie. Resultaten indikerar dessutom att det kan 

finnas ett samband mellan föregående års omsättningshastighet och avkastning.   

Tabell 6.2 - Resultat över regressionsanalysen för portföljvariabeln 

aktieomsättningshastighet år 1995-2014. 

 

 

 

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % respektive 1 % anges bredvid p-värdet med *, ** 

respektive ***. Siffrorna i kursivt anger de robusta standardavvikelserna för respektive 

variabel. I den linjära regressionsanalysen utgör dummyvariabel D2 portföljen med medelhög 

aktieomsättningshastighet, D3 utgör portföljen med medellåg aktieomsättningshastighet och 

D4 utgör således portföljen med låg aktieomsättningshastighet. Då portföljen med hög 

aktieomsättningshastighet är referensportföljen, anges den inte i tabellen ovan. 

Regressionerna visar att något sådant samband inte existerar, vilket går att urskilja via 

p-värdena i tabellen ovan. Alla dummyvariabler uppvisar p-värden över 0,10, vilket 

betyder att nollhypotesen, att det inte existerar ett samband mellan föregående års 

aktieomsättningshastighet och portföljavkastning, inte kan förkastas till förmån för 

alternativhypotesen. Ett statistiskt samband mellan omsättningshastighet och skillnaden 

i avkastning mellan portföljerna kan inte säkerställas, och vi kan därmed inte utesluta att 

skillnaderna i avkastning beror på slumpen. 

Resultatet från regressionen visar att alla riktningskoefficienter framför 

dummyvariablerna är negativa, vilket går emot våra ursprungliga förväntningar. 

Förväntningarna var att portföljer med lägre aktieomsättningshastighet föregående år 

skulle generera högre avkastning. När portföljerna utvärderades insåg vi att detta inte 

var fallet i vår undersökning. För undersökningsperioden år 1995-2014 har det istället 

Variabel  Koefficient  T-värde P-värde 

C 0,193 2,667 0,009 

 

- 0,073 

  D2 - 0,018 - 0,177 0,860 

 

- 0,103 

  D3 - 0,043 - 0,417 0,678 

 

- 0,103 

  D4 - 0,079 - 0,768 0,445 

 

- 0,103     
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lönat sig att placera i en portfölj innehållandes aktier med hög omsättningshastighet på 

Nasdaq OMX Stockholm
15

.  

 

6.1.3 Portföljutvärdering aktieomsättningshastighet  

För att skapa än mer förståelse för popularitetens påverkan på aktiers avkastning valde 

vi även att studera avkastningen för portföljerna det året aktierna faktiskt var populära 

respektive impopulära. Resultatet för dessa portföljer presenteras i tabell 6.3 nedan. 

Tabell 6.3 - Portföljutvärdering aktieomsättningshastighet år 1994-2013. 

Portfölj Hög i tabellen är den portfölj vars innehåll bestod av aktier med hög aktieomsättningshastighet under året i relation till de 

andra portföljerna. Portfölj Låg är således den portfölj vars innehåll bestod av aktier med lägst aktieomsättningshastighet under året 

då avkastningen mättes.  

Resultaten för undersökningsperioden 1994-2013 visar att portföljer innehållandes 

aktier med hög omsättningshastighet, avkastar avsevärt högre än portföljer 

innehållandes aktier med låg omsättningshastighet. Avkastningen för portföljerna avtar 

då omsättningshastigheten minskar och indikerar således att ett samband kan föreligga.  

  

                                                 

15
 Jämfört med att investera i portföljer innehållandes aktier med lägre omsättningshastighet. 

Resultat 

Portfölj 

Hög 

Portfölj 

Medelhög 

Portfölj 

Medellåg 

Portfölj 

Låg 

Geometrisk medelavkastning 21,90 % 14,49 % 11,04 % 1,53 % 
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6.1.4 Existerar ett samband mellan aktieomsättningshastighet och 

avkastning?  

Tabell 6.4 – Resultat över regressionsanalysen för portföljvariabeln 

aktieomsättningshastighet år 1994-2013. 

Variabel  Koefficient  T-värde P-värde 

C  0,276  3,732 0,000 

 

0,074 

  D2 - 0,074 - 0,703 0,484 

 

0,105 

  D3 - 0,130 - 1,240 0,219 

 

0,105 

  D4 - 0,221 - 2,112     0,038** 

 

0,105     

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % respektive 1 % anges bredvid p-värdet med *, ** 

respektive ***. Siffrorna i kursivt anger de robusta standardavvikelserna för respektive 

variabel. I den linjära regressionsanalysen utgör dummyvariabel D2 portföljen med medelhög 

aktieomsättningshastighet, D3 utgör portföljen med medellåg och D4 utgör således portföljen 

med låg aktieomsättningshastighet. Då portföljen med hög aktieomsättningshastighet är 

referensportföljen, anges den inte i tabellen ovan. 

Regressionsanalysens resultat, som presenteras ovan, visar negativa 

riktningskoefficienter för samtliga dummyvariabler. Dock uppvisas ingen signifikans 

för dummyvariablerna 2 och 3, då deras p-värden överstiger 0,10. Dummyvariabel 4 

däremot, uppvisar ett p-värde under 0,10 vilket betyder att ett signifikant samband 

existerar. Då p-värdet för denna variabel är 0,038 kan vi säkerställa detta samband både 

på 5 % och 10 % signifikansnivå. Detta innebär att nollhypotesen kan förkastas till 

förmån för alternativhypotesen
16

. Att dummyvariabel 4 är signifikant innebär att det 

finns ett samband mellan aktieomsättningshastighet och avkastning. Detta samband 

gäller dock endast när portföljer med högst omsättningshastighet jämförs med portföljer 

med lägst omsättningshastighet. Att skillnaden i avkastningen mellan dessa portföljer är 

signifikant innebär dels att vi kan utesluta att skillnaderna är slumpmässiga samt att det 

inte finns anledning att tro att dessa skillnader ska försvinna i framtiden, givet att något 

oförutsedd extremhändelse inte inträffar. 

                                                 

16
 Återfinns under avsnitt 5.6.2 och rubriken Hypoteser - Portföljvariabeln Aktieomsättningshastighet. 
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6.1.5 Avslutande diskussion 

Från resultaten i ovanstående diskussioner kan vi först och främst konstatera att 

skillnaden i avkastning mellan aktier med högst omsättningshastighet och aktier med 

lägst omsättningshastighet, delvis beror på det faktum att aktierna just har olika 

omsättningshastigheter. Aktier med högst omsättningshastighet genererar signifikant 

mer avkastning än aktier med lägst omsättning. 

Resultatet i tabell 6.3 visar att om en aktie har hög omsättningshastighet pressas priset 

på aktien upp och aktien genererar således hög avkastning för de som ägde aktien innan 

omsättningshastigheten ökade. Att äga aktien innan omsättningen tar fart är just det som 

våra resultat visar är nyckeln för att generera hög avkastning. Ibbotson och Idzorek 

(2014) menar som tidigare nämnt att det bästa scenariot är om en aktie går från att vara 

opopulär till att vara populär
17

. Resultatet i vår studie stödjer detta påstående då en 

förflyttning från portföljen med de minst populära aktierna till portföljen med 

populäraste aktierna innebär signifikant och avsevärt högre avkastning. 

Resultaten från tabell 6.1 och tabell 6.3 visar att samma portfölj (den populäraste) 

presterade bäst oavsett om avkastningen mättes de året portföljen var populärast eller 

det nästföljande året. En tolkning av detta resultat är att den populäraste portföljen 

kvarstår som populär även nästföljande år. Om aktierna i den populäraste portföljen 

föregående år istället blivit impopulärast året efter hade detta, enligt de signifikanta 

resultaten i tabell 6.4, inneburit att denna portfölj genererat lägst avkastning. Ur tabell 

6.1 kan vi utläsa att så inte var fallet, varför detta kan ses som ett argument för vår 

tolkning. 

Som tidigare nämnt skiljer sig våra resultat avsevärt från Ibbotson och Kims (2014) 

studie. Innan kommande diskussion där vi jämför resultaten studierna emellan bör det 

nämnas att vi inte vet hur avkastningarna i deras portföljer på den amerikanska 

marknaden såg ut, året då aktierna var populära respektive impopulära. Detta eftersom 

Ibbotson och Kim inte utförde någon sådan undersökning. För att underlätta för 

diskussion och jämförelse mellan studierna görs därför antagandet om att amerikanska 

marknaden följer samma mönster som uppmättes i vår studie på svenska marknaden. 

Nämligen att ökad popularitet innebär högre avkastning det året då aktierna är populära. 

                                                 

17
 För att underlätta denna diskussion väljer vi i detta avsnitt att kalla aktier med hög omsättningshastighet 

för populära aktier och aktier med låg omsättningshastighet för impopulära aktier. 
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Med utgångspunkt i diskussionen ovan indikerar resultaten från Ibbotson och Kims 

(2014) studie att aktier byter portföljer i betydligt högre utsträckning på den 

amerikanska marknaden än vad de gör på den svenska marknaden. För att en aktie ska 

generera hög avkastning krävs det som tidigare nämnt att aktien är populär. Den höga 

avkastningen i de amerikanska portföljerna för aktier som var impopulära föregående år 

indikerar på att dessa nästföljande år har blivit mycket populärare
18

. För portföljerna i 

vår studie är det tvärtom, de aktier som var populära föregående år är de aktier som 

avkastar mest även nästföljande år. Detta indikerar istället på att de populäraste aktierna 

föregående år är relativt populära även nästföljande år. Men då aktier faktiskt byts ut 

från den populäraste portföljen varje år i vår undersökning, kan vi med säkerhet säga att 

den portfölj som innehöll de populäraste aktierna föregående år inte innehåller alla de 

populäraste aktierna året efter (alltså under förvaltningsperioden)
19

. 

Att inte portföljerna med de impopulära aktierna föregående år genererar lika hög 

avkastning som motsvarigheten i Ibbotson och Kims (2014) studie, kan bero på en 

fördröjning av den effekt som uppkommer redan nästföljande år på den amerikanska 

marknaden. På den amerikanska marknaden indikerar resultatet från Ibbotson och Kims 

studie att aktier i stor utsträckning som varit impopulära ena året blir populära året efter, 

vilket inte är fallet på den svenska marknaden. Kanske skulle resultaten i vår studie bli 

annorlunda om portföljerna hade förvaltats passivt i två eller tre år istället för ett år. Då 

hade kanske fler aktier som var relativt opopulära hunnit bli mer populära och således 

genererat högre avkastning. En undersökning av detta hade således varit intressant att 

genomföra. För en mer korrekt jämförelse mellan vår studie och Ibbotson och Kims 

studie hade det varit intressant att, även för deras portföljer, undersöka hur avkastningen 

såg ut för det året då aktierna faktiskt var populära respektive impopulära. 

Det faktum att resultaten i vår undersökning för portföljer indelade utifrån aktiers 

omsättningshastighet visar att samma portfölj genererar högst avkastning två i rad 

indikerar att en momentumeffekt kan existera på Nasdaq OMX Stockholm. Då ingen 

signifikant skillnad kunde konstateras för portföljer indelade utifrån föregående års 

                                                 

18
 Utgångspunkten är fortfarande att samma förhållande gäller mellan avkastning och 

aktieomsättningshastighet på den amerikanska marknaden som resultatet för vår undersökning visar i 

tabell 6.3 och tabell 6.4. 

19
 Exempel: En aktie mäts år 2000 som extremt populär och placeras i den populäraste portföljen. Aktien 

förvaltas passivt år 2001, men under år 2001 blir denna aktie mindre populär och vid slutet av detta år har 

denna mätts som relativ impopulär under året och placeras därför i en impopulär portfölj. Aktien var 

därför inte populär det året den förvaltades i den populära portföljen.  
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aktieomsättningshastighet väljer vi dock att inte fördjupa oss mer i detta, utan nöjer oss 

med att belysa att vi uppmärksammat detta. 

6.1.6 Är aktieomsättningshastighet ett bra mått på popularitet? 

Ibbotson och Idzorek (2014) använder aktieomsättningshastighet som ett mått på 

popularitet. De förklarar att detta mått är speciellt bra för att mäta popularitet eftersom 

att det inte bara mäter antal omsatta aktier, utan tar även hänsyn till hur många 

utestående aktier bolaget har. Således kan en aktie omsättas väldigt mycket men trots 

detta vara relativt opopulär.   

Det finns dock en del argument som talar emot aktieomsättningshastighet som mått på 

popularitet. Faktum är att när en aktie omsätts finns det både en köpare och säljare till 

aktien. Om inte en säljare finns, blir det ingen affär trots att det är någon som vill köpa 

aktien. Därmed måste det vara någon som vill bli av med aktien för att en affär skall gå 

igenom. Detta innebär att om det under exempelvis en månad har omsatts extremt 

många aktier i ett bolag har den aktien både varit populär att köpa och populär att sälja. 

Om en aktie då kan kallas populär för att den köps mycket borde den väl kunna kallas 

impopulär för att många har sålt den?  

Argumentet ovan kan visserligen ses som helt korrekt men vårt resultat, från 

utvärderingen av portföljer indelade utifrån aktiers omsättningshastighet, ger oss 

argument för att detta är ett bra mått på popularitet. Resultaten från våra studier visar att 

när en aktie omsätts mycket stiger priset på aktien
20

. Om utgångspunkten är att 

prissättning sker med hjälp av lagen om efterfrågan (law of demand) indikerar denna 

prishöjning att efterfrågad kvantitet är större än utbjuden kvantitet när aktien omsätts 

mycket. Alltså kan hög omsättningshastighet kopplas till att fler vill köpa än sälja 

aktien, varför priset således stiger. Om motargumentet till detta hade gällt skulle priset 

på aktien lika gärna kunnat sjunka då utbudet av aktien lika väl kunnat vara högre än 

efterfrågan på aktien. Skillnaden mellan portföljernas avkastning hade då inte varit lika 

stor och förmodligen inte heller signifikant i vår undersökning. 

 

 

                                                 

20
 Resultatet från vår studie visade att portföljer innehållandes aktier med högst omsättningshastighet 

genererade signifikant högre avkastning än portföljer innehållandes aktier med lägst 

omsättningshastighet. 
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6.2 Storlek 

Graf 2 – Portföljutveckling för storlek föregående år 1995-2014

 

Grafen ovan illustrerar den indexerade utvecklingen för portföljerna inom variabeln storlek, som tillsammans presenteras med 

jämförelseindex OMXSPI.  

I grafen ovan illustreras utvecklingen för alla fyra portföljer inom variabeln storlek, 

mellan åren 1995 till och med 2014, samt utvecklingen för jämförelseindexet OMXSPI. 

Det framgår tydligt i grafen att portföljer, innehållandes bolag med lågt börsvärde 

föregående år, har genererat avsevärt högre avkastning än portföljer innehållandes bolag 

med högre börsvärde föregående år. Portföljen innehållandes aktier med lägst börsvärde 

har samtidigt varierat kraftigast i avkastningen, vilket avspeglas i de stora 

svängningarna i grafen. 
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6.2.1 Portföljutvärdering föregående års börsvärde 

Tabell 6.5 – Resultat för portföljvariabeln storlek år 1995-2014. 

Resultat 

Portfölj  

Hög 

Portfölj  

Medelhög 

Portfölj  

Medellåg 

Portfölj  

Låg 

Geometrisk medelavkastning  5,28 % 9,85 % 13,08 % 18,24 % 

Standardavvikelsen  18,80 % 19,82 % 19,15 % 20,58 % 

Sharpekvoten  0,10 0,32 0,50 0,72 

BETA  1,03 1,01 0,91 0,84 

Portfölj Hög i tabellen är den portfölj vars innehåll bestod av aktier med störst bolagsvärde i relation till de andra 

portföljerna. Portfölj Låg blir således den portfölj vars innehåll bestod av aktier med minst börsvärde.  

I tabellen ovan presenteras resultatet för avkastningen, standardavvikelsen, 

Sharpekvoten samt beta för de fyra portföljerna indelade utifrån föregående års 

börsvärde. Den geometriska medelavkastningen i portföljerna visar att portföljer med 

små bolag
21

 har genererat högre avkastning än portföljerna med stora bolag. Resultatet 

indikerar att det kan finnas ett negativt samband mellan föreliggande års börsvärde och 

avkastning för perioden 1995-2014 på Nasdaq OMX Stockholm.  

Avkastning i portföljerna 

Trenden i avkastning är tydlig, ju lägre börsvärde aktierna i portföljerna hade 

föregående år desto högre avkastning har portföljerna genererat nästföljande år. 

Portföljen, innehållandes aktier med lägst börsvärde föregående år, har under den 

undersökta perioden i snitt avkastat 12,96 procentenheter högre än portföljen med de 

högst värderade aktierna.  

Genom att enbart studera avkastningen för dessa portföljer finns det stöd för att en 

storlekspremie, i form av högre avkastning, har existerat på Nasdaq OMX Stockholm 

för perioden 1995-2014. Detta resultat kontrasterar tidigare studier (D´Agostino & 

Ekeroth, 2005; Hoso & Melin, 2011; Krooks & Leu 2014) på den svenska marknaden 

som ingendera fann tecken på att aktier med låga börsvärden presterade bättre än aktier 

med höga börsvärden. Resultatet i dessa tidigare studier varierade dock kraftigt, precis 

som de olika metoderna studierna använde. I tidigare internationell forskning har dock 

en storlekspremie uppdagats. I likhet med våra resultat observerade Banz (1981), Fama 

                                                 

21
 I kommande avsnitt syftar små bolag till aktier med lågt börsvärde och stora bolag till aktier med högt 

börsvärde. 
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och French (1992) samt Ibbotson och Kim (2014) att aktier med lågt börsvärde 

genererade högre avkastning än aktier med högt börsvärde. 

Resultatet från vår studie kan tolkas i linje med Fama och French (1995) som menar att 

en premie för att investera i mindre bolag ska kompensera för den risk investeringen i 

de mindre bolagen innebär. Risken Fama och French (1995) syftar till är det faktum att 

små bolag har mindre kapital att tillgå, de är mer illikvida samt att konkursrisken är 

högre i dessa bolag. Fama och French (1995) menar att denna risk leder till att 

småbolagsaktier prissätts lägre och har därmed högre utvecklingspotential än de dyrare 

storbolagsaktierna. Det finns dock en viss problematik med att mäta denna risk. Risken i 

form av standardavvikelse eller beta, beräknas via aktiens kursrörelser, och behöver 

nödvändigtvis inte förtälja denna typ av risk. En tolkning av den högre avkastningen i 

portföljerna med småbolagsaktier kan vara just det faktum att dessa bolag innehåller 

mer av denna typ av risk som är svår att beräkna.   

Risk i portföljerna 

Ibbotson och Idzorek (2014) diskuterar olika premier och menar att riskpremier fått sitt 

namn eftersom de ofta förknippas med risk. Deras studie visar dock på att alla de olika 

premierna som finns på marknaden inte nödvändigtvis är kopplade till högre risk. I 

deras studie på den amerikanska marknaden stämde dock detta antagande när portföljer 

studerades utifrån storlek. De små bolagen, som avkastade mer än stora bolagen, var 

mer riskfyllda när risk beräknades via standardavvikelse. Förhållandet mellan risk och 

avkastning i vår studie, när standardavvikelse mäts, följer samma mönster. Detta 

stämmer dels överens med Ibbotson och Idzoreks (2014) resultat, men även med den 

traditionella tolkningen om att premier är kopplade till risk. Men när risken istället mäts 

med hjälp av det skattade betavärdet blir förhållandet mellan risk och avkastning det 

motsatta. De portföljer med lägst avkastning har under den undersökta perioden 

innehållit mest marknadsrisk, vilket går emot prissättningsmodellen CAPM. 

Resultatet ur ett popularitetsperspektiv 

Förhållandet mellan avkastning och risk pekar alltså inte åt något tydligt håll. Ibbotson 

och Idzorek (2014) diskuterar att risken inte behöver vara den avgörande faktorn för 

avkastning, utan föreslår istället popularitet som en förklaring. I och med detta blir det 

intressant att tolka våra resultat med utgångspunkt i deras popularitetsteori. Ibbotson 

och Idzorek (2014) menar att stora bolag är populära bolag däri många vill investera. En 

tolkning av vårt resultat, i linje med Ibbotson och Idzoreks teori, innebär att den högre 

avkastningen i aktier med lågt börsvärde genererades på grund av den låga efterfrågan i 

dessa, vilket höll ner priset på aktierna. Detta är förstås endast en tolkning och inte 
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något vi med säkerhet kan uttala oss om. Att stora bolag är mer populära än små bolag 

finns det dock mycket stöd för.  

Banz (1981) menar att investerare hellre väljer att investera i bolag där det finns mycket 

lättillgänglig information, vilket ofta är de stora bolagen. Vidare går det att finna stöd 

för stora bolags popularitet när institutioner studeras. Falkenstein (1996) visade i sin 

studie att fondförvaltare är småbolagsaverta, och gärna undviker dessa aktier. Som 

tänkbara anledningar presenterade Falkenstein (1996) regler om diversifiering samt 

andra begränsningar som fondförvaltare står inför. Att fondförvaltare är 

småbolagsaverta styrks av Ibbotson och Idzorek (2014). De förklarar att förvaltare 

måste lägga lika mycket tid på att hitta undervärderade aktier oavsett storlek, men 

begränsningarna hindrar dem från att göra lika stora investeringar i små bolag, varför de 

därmed undviker dessa. Stöd för att stora bolag är mer efterfrågade och således mer 

populära än små bolag finns alltså. Likaså finns stöd, inte minst från vår studie, att små 

bolag har presterat bättre än stora bolag.  

Resultaten via Sharpekvoten i vår studie, indikerar att även när portföljerna utvärderas 

på riskjusterad basis är det portföljen innehållandes aktier med lägst börsvärde 

föregående år som presterar bäst. Trots att risken var högre i portföljerna som avkastade 

mest, var denna risk relativt liten i förhållande till den avkastning som genererades. 

Standardavvikelsen i portföljerna indikerade att de små bolagen var mer riskfyllda än de 

stora, men trots detta har den extra avkastning de små bolagen genererat inneburit en 

relativt liten extra risk. En tolkning i linje med Ibbotson och Idzoreks (2014) 

popularitetsteori innebär, trots det faktum att risken i småbolagsportföljen var marginellt 

högre, att den extra avkastning som denna portfölj erhöll beror på att denna innehöll 

impopulära aktier. En annan tolkning i linje med Fama och French (1995), innebär 

istället att denna extra avkastning härstammar från den extra risk det innebär att 

investera i dessa små bolag. Båda tolkningarna utgår från att de aktierna med lågt 

börsvärde prissätts lägre, men det är anledningarna till varför de gör det som skiljer 

tolkningarna åt. Fama och French (1995) menar alltså att detta beror på den höga risken 

i de små bolagen, medan Ibbotson och Idzorek (2014) istället hänvisar till den låga 

efterfrågan i dessa bolag. 

Om vi enbart ser till storleken som en approximation för popularitet på aktiemarknaden, 

och vi endast utgår från avkastningen i de undersökta portföljerna, finner vi stöd för att 

Ibbotson och Idzoreks popularitetsteori skulle kunna gälla på Nasdaq OMX Stockholm. 

Detta är dock inte tillräckligt för att vi ska kunna uttala oss om det finns ett samband 
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mellan popularitet och avkastning. Det går inte att utesluta att skillnaderna mellan 

portföljerna beror på slumpen. 

6.2.2 Existerar ett samband mellan föregående års börsvärde och 

avkastning? 

Tabell 6.6 - Resultat över regressionsanalysen för portföljvariabeln storlek år 1995-

2014. 

Variabel  Koefficient  T-värde P-värde 

C 0,089 1,214 0,229 

 

- 0,073 

  D2 0,060 0,580 0,564 

 

- 0,104 

  D3 0,089 0,854 0,396 

 

- 0,104 

  D4 0,147 1,414 0,161 

  - 0,104     

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % respektive 1 % anges bredvid p-värdet med *, 

** respektive ***. Siffrorna i kursivt anger de robusta standardavvikelserna för 

respektive variabel. I den linjära regressionsanalysen utgör dummyvariabel D2 

portföljen med medelstora bolag, D3 utgör portföljen med medelsmå bolag och D4 

utgör portföljen med små bolag. Då portföljen med stora bolag är 

referensportföljen, anges den inte i tabellen ovan. 

Via regressionsanalys undersöktes huruvida det finns ett statistiskt samband mellan 

aktiers storlek och portföljernas avkastning. Resultatet i tabell 6.5 indikerade ett möjligt 

samband då avkastningen successivt ökade i takt med att börsvärdet minskade. Utifrån 

p-värdena i tabell 6.6 ovan går det dock inte att finna något sådant samband för de 

undersökta portföljerna.  

Ingen av dummyvariablerna uppvisar ett p-värde under 0,10, vilket betyder att 

nollhypotesen, att det inte existerar ett samband mellan föregående års börsvärde och 

portföljavkastning, inte går att förkasta. Således existerar det inte något statistiskt 

samband mellan föregående års börsvärde och portföljavkastning, och skillnaderna 

mellan avkastningarna i de undersökta portföljerna kan därmed bero på slumpen. För 

samtliga dummyvariabler är dock riktningskoefficienten positiv, vilket ligger i linje med 

förväntningarna att portföljer med lägre börsvärde föregående år generar en högre 

avkastning i relation till portföljer med högre börsvärde. Men eftersom koefficienterna 

inte är signifikanta kan inte dessa säkerställas statistiskt.  
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Trots att det historiskt sett, mellan de undersökta åren 1995-2014, har lönat sig att 

investera i aktier med lågt börsvärde kan vi inte statistiskt säkerställa att skillnaderna 

mellan portföljernas avkastning beror på att aktierna har delats in i portföljerna utifrån 

dess börsvärde.  

6.3  Metodjämförelse med Ibbotson och Kims studie 

Utifrån ovanstående resultatdiskussioner kan vi konstatera att våra resultat delvis 

kontrasterar men också konfirmerar resultaten från Ibbotson och Kims (2014) studie. 

Att studiernas resultat delvis skiljer sig åt, trots liknande tillvägagångsätt, kan möjligtvis 

förklaras med de olika förutsättningarna som finns på marknaderna som studierna 

genomfördes på. Men det bör också tas i beaktning att trots ett liknande 

tillvägagångsätt, finns det fortfarande metodskillnader sinsemellan studierna. De 

främsta skillnaderna är längden på undersökningsperioden samt antal aktier som ingår i 

studien. Ibbotson och Kims studie sträckte sig över en period på 42 år, att jämföra med 

vår studie som undersökte 20 år. Att Ibbotson och Kim kunde inkludera många fler 

aktier i sitt urval beror på att amerikanska aktiemarknaden är väsentligt mycket större 

och innehåller många fler aktier än Nasdaq OMX Stockholm. Ibbotson och Kims 

portföljer bestod i genomsnitt av 2602 aktier varje år, medan våra portföljer i snitt 

bestod av 204 aktier. Konsekvensen av detta är bland annat att varje enskild aktie får 

större betydelse i portföljerna i vår studie jämfört med Ibbotson och Kims portföljer. 

Därmed får enskilda extremhändelser större inverkan på avkastning och risk i våra 

portföljer.  

Ytterligare skillnader studierna sinsemellan är hur datamaterialet behandlades med 

avseende på avnoterade bolag under förvaltningsperioden. Om ett bolag avnoterades 

under förvaltningsperioden i vår studie inkluderades inte detta bolag i den föreliggande 

portföljsammansättningen. Ibbotson och Kim (2014) däremot valde att inkludera dessa 

bolag i portföljsammansättningen, och vid avnoteringen under förvaltningsperioden 

behöll de bolagets värde i likvida medel (Roger G. Ibbotson, Mailkorrespondens, 29 

mars 2015). Anledningen till att vi inte behandlade avnoterade bolag på samma sätt som 

Ibbotson och Kim (2014) var på grund av tidsapsekten samt svårigheter med att ta fram 

avnoteringskurser för dessa bolag. För perioden 1994-2002 i vår studie inkluderas 

överhuvudtaget inte aktier som avnoterades någon gång under denna period. 

6.4 Kritisk analys av ”Dimension of Popularity” 

En stor svaghet med Ibbotson och Idzoreks artikel Dimension of Popularity (2014) och 

således även med Ibbotson och Kims studie (2014), är att de inte testade om 
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skillnaderna i avkastning mellan portföljerna var signifikanta. Ibbotson och Kim 

jämförde endast medelavkastningen mellan portföljerna vilket innebär att det inte kan 

uttala sig huruvida skillnaderna faktiskt beror på de undersökta variablerna. Visserligen 

kan de bevisa att förhållandet har sett ut på ett visst sätt historiskt (under 

undersökningsperioden) men inte vad skillnaderna beror på. Att inte studierna gjort 

några statistiska tester för att undersöka sambandet mellan avkastning och de valda 

variablerna, eller åtminstone uppmärksammar problematiken kring detta, innebär att de 

inte kan utesluta att resultaten är slumpmässiga. Därmed anser vi att studiernas 

tillförlitlighet minskas. 

Kritik bör även riktas mot att Ibbotson och Idzorek (2014) inte framhäver det faktum att 

förhållandet mellan popularitet och avkastning inte undersöks, utan förhållandet mellan 

aktiers popularitet föregående år och avkastning. När Ibbotson och Idzorek skriver att 

de impopulära aktierna presterar bäst, skriver de detta utan något som helst stöd. De 

visar aldrig på att dessa faktiskt är de impopulära aktierna utan bara att de var de 

impopuläraste aktierna föregående år. De är inte och snuddar på detta när de beskriver 

att det bästa scenariot för en aktie är när den går från att vara opopulär till populär och 

därmed kan nå hög avkastning. Vår tolkning av detta är att aktier som blir populära 

också genererar högre avkastning, varför deras formulering att populära aktier 

underpresterar blir en aning missvisande. Ett tydliggörande av detta hade underlättat för 

läsaren samt ökat studiens trovärdighet.  

Ibbotson och Idzorek (2014) förklarar att de populäraste aktierna är aktierna till bolagen 

bakom de mest kända varumärkena som syns i media, de aktier som följs av flest 

analytiker samt de som aktier med mest handel i. Därefter skriver författarna att ett bra 

mått för att mäta popularitet på aktiemarknaden är via aktiernas omsättningshastighet, 

och argumenterar sedan för detta. När Ibbotson och Idzorek därefter börjar beskriva att 

det även finns en inbördes popularitet, när aktier rangordnas utifrån ett flertal andra 

variabler, blir det en aning rörigt. Vår tolkning av detta är att Ibbotson och Idzorek anser 

att aktieomsättningshastigheten är det bästa måttet på popularitet, men att popularitet 

även kan mätas när företag delas upp utifrån andra egenskaper. Problemet men detta är 

att om aktier rangordnas utifrån exempelvis storlek kommer förmodligen inte 

rangordningen av aktier bli densamma som när aktier rangordnas utifrån 

omsättningshastighet. Detta resulterar i flera olika popularitetsmått där aktier som är 

populära, när det ena måttet används, kan vara impopulära när ett annat mått används. 

Stöd för att detta kan inträffa finns i resultatet från vår studie där portföljer 
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innehållandes aktier med högst omsättningshastighet
22

 genererade betydligt högre 

avkastning än portföljer med aktier med högt börsvärde
23

.  

6.5 Popularitet som strategi? 

Ibbotson och Idzoreks (2014) teori om att aktier med populära karaktärsdrag blir för 

dyra och således avkastar mindre kan kopplas till den teori om flockbeteende som 

Nofsinger (2014) beskriver som en psykologisk fallgrop på aktiemarknaden. Likheterna 

mellan dessa teorier är att båda utgår från utbud och efterfrågan hos aktierna och att 

priset på aktier pressas upp då många efterfrågar aktien, vilket leder till en lägre 

avkastning. Skillnaden mellan dessa teorier är anledningen till varför aktier efterfrågas. 

Ibbotson och Idzorek (2014) beskriver att det beror på att investerare gillar ett 

karaktärsdrag hos en aktie och därför köper den, medan Nofsingers (2014) teori om 

flockbeteende beskriver situationen då investerare följer flocken och investerar således 

enbart för att andra gör det. När många investerare (oavsett anledning) vill köpa en 

specifik aktie, pressas priset upp och aktien blir tillslut övervärderad. Övervärderingen 

leder till att aktien inte skapar samma goda avkastning som de aktier som inte drabbades 

av detta flockbeteende, eller som inte hade dessa populära karaktärsdrag. 

Investeringsstrategier som använder dessa resonemang kan därmed kallas 

contrarianstrategier.  

Contrarianstrategier har flitigt använts av investerare och stöd för att denna strategi har 

varit lyckosam finns på den amerikanska aktiemarknaden (Ibbotson & Kim, 2014). På 

den svenska aktiemarknaden ser det dock annorlunda ut. Vi finner stöd för att en 

strategi som grundas i att investera i impopulära aktier, eller som inte har drabbats av ett 

flockbeteende, inte har varit en lyckosam strategi de senaste 20 åren på Nasdaq OMX 

Stockholm. I detta fall menar vi aktier med låg omsättningshastighet som bör kunna ses 

som både impopulära aktier
24

 samt som aktier som inte har drabbats av ett 

flockbeteende. Tvärtom har det på den svenska marknaden teoretiskt varit gynnsamt att 

äga de aktierna som föregående år uppvisade högst aktieomsättningshastighet
25

. Om en 

investerare de senaste 20 åren investerat i en portfölj med den kvartil aktier som 

föregående år uppvisade högst aktieomsättningshastighet har denna strategi avkastat 

                                                 

22
 Populära aktier när omsättningshastigheten används som approximation. 

23
 Populära aktier när börsvärdet används som approximation. 

24
 Se diskussion i avsnitt 6.1.6 för förklaring till varför. 

25
 Studien har dock inte tagit hänsyn till eventuella skatter och andra transaktionskostnader. 
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betydligt mer än jämförelseindex
26

. Skillnaderna i avkastningen mot index har dock inte 

statistiskt säkerställts, vilket innebär att vi inte kan veta om dessa skillnader har ett 

samband med aktieomsättningshastigheten, eller beror på slumpen. 

Att bygga sin investeringsstrategi genom att köpa enbart små bolag kan även ses som en 

contrarianstrategi. Lynch skrev som tidigare nämnt i sin bok ”One on Wall Street” 

(1989) att små bolag kommer att prestera bättre än stora bolag. Av denna studies 

resultat tillsammans med Ibbotson och Kims (2014) resultat att döma har Lynch helt rätt 

i detta. Förhållandet har åtminstone sätt ut på det viset både på den amerikanska 

marknaden det senaste 40 åren samt på Nasdaq OMX Stockholm, de senaste 20 åren. 

Denna studie har visat att medelavkastningen de senaste 20 åren har i den portföljen 

med små bolag (indelade efter föregående års börsvärde) varit markant högre än 

portföljen med stora bolag
27

. Denna skillnad mellan stora och små bolag kan dock inte 

statistiskt säkerställas vilket innebär att avkastningen i framtiden inte nödvändigtvis 

behöver följa detta mönster. 

Det enda statistiska testet i denna studie där signifikans kunde uppvisas var när 

avkastningen mellan portföljen som innehöll aktier med högst aktieomsättningshastighet 

och portföljen med lägst aktieomsättning jämfördes. Att bygga en investeringsstrategi 

med detta som grund är dock inte möjligt. Det går inte på förhand att veta vilka aktier 

som under året kommer att vara de med högst respektive lägst omsättningshastighet, 

varför dessa portföljer endast är hypotetiska och kan därmed inte användas i en 

investeringsstrategi.  

  

                                                 

26
 I vår studie användes OMXSPI som jämförelseindex.   

27
 När avkastningen har mätts för portföljer indelade efter föregående års börsvärde.  
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7 SLUTSATS 

Studien har analyserat effekten av aktiers popularitet på avkastning och risk på Nasdaq 

OMX Stockholm. Det kan konstateras att oavsett om aktieomsättningshastighet eller 

storlek används som approximation för popularitet uppvisas inget samband mellan 

aktiers popularitet föregående år och avkastning. Däremot, existerar ett samband mellan 

popularitet och avkastning det året aktierna faktiskt var populära respektive impopulära, 

när aktieomsättningshastighet används som approximation.  

Portföljutvärderingarna visade att den föregående års populäraste portfölj genererade 

högst avkastning för variabeln aktieomsättningshastighet och lägst avkastning för 

storleksvariabeln. Därmed följer inte relationen mellan föregående års popularitet och 

avkastning ett gemensamt mönster för de valda approximationerna. Till följd av detta 

kan föregående års popularitet inte anses påverka avkastning på ett entydigt sätt. I 

motstrid till Ibbotson och Kims (2014) resultat där föregående års impopuläraste 

portföljer genererade högst avkastning, visar denna studies resultat istället att de 

portföljerna med högst risk generade högst avkastning. Därmed finner vi bättre stöd i 

traditionell finansiell teori för att förklara denna studies resultat än i Ibbotson och 

Idzoreks (2014) popularitetsteori.  

Risken i de studerade portföljerna visade sig vara högst i de föregående års populära 

portföljer då aktieomsättningshastighet användes som approximation för popularitet, 

respektive lägst i de föregående års populära portföljer när storlek användes som 

approximation. Portföljers risk, beräknad via standardavvikelse och beta, följer alltså 

inte något givet mönster och således uppvisas ingen entydig påverkan av föregående års 

popularitet.  

När avkastningen studerades i portföljerna fanns det indikationer på ett möjligt samband 

mellan föregående års popularitet och avkastning. Resultatet från de statistiska 

analyserna gjorda i studien visar dock att det inte existerar ett samband mellan 

föregående års popularitet och avkastning. Detta resultat gäller oavsett om 

aktieomsättningshastighet eller storlek används som approximation för popularitet.  

När avkastningen istället studerades samma år som populariteten för aktierna uppmättes 

kunde ett samband observeras. Avkastningen från den portföljen med de populäraste 

aktierna visade sig vara signifikant högre än portföljen med de impopuläraste aktierna. 

Popularitet mättes i detta fall enbart med hjälp av aktieomsättningshastighet och 

resultatet innebär att det finns stöd för att populära aktier avkastar högre än impopulära 
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aktier, vilket indikerar att utbud och efterfrågan i allra högsta grad styr prissättning av 

aktier.  

Då aktieomsättningshastighet uppvisar ett signifikant samband med avkastning kan 

detta, tillsammans med teorin om att utbud och efterfrågan styr aktieprissättning, anses 

visa stöd för att aktieomsättningshastighet är ett bra mått för att mäta en akties 

popularitet.  

Studien bidrar till ökad förståelse kring vad som påverkar prissättningen av aktier. 

Genom studier med utgångspunkt i att diskutera relationen mellan popularitet, 

avkastning och risk har vi belyst ett outforskat område. Studiens resultat har inte kunnat 

konfirmera de resultat som uppvisats från den amerikanska marknaden att föregående 

års populära aktier underpresterar. Detta visar på aktiemarknadernas komplexitet och 

skillnader. Vi anser att vidare studier kring popularitet på aktiemarknaden bör fokusera 

på andra popularitetsmått och således bidra ytterligare till diskussionen om hur aktier 

prissätts och varför risk och avkastning ser ut som den gör på aktiemarknaden.   

7.1 Vidare forskning 

Denna studie har redogjort för effekten av aktiers popularitet på den svenska 

aktiemarknadsplatsen Nasdaq OMX Stockholm under åren 1994-2014. Detta har 

genomförts genom användandet av aktieomsättningshastighet och storlek som 

approximationer för popularitet. En intressant fortsättning på denna studie vore därmed 

dels att undersöka effekterna på andra marknader, och dels med andra approximationer. 

Popularitet är ett komplext begrepp och det finns ingen given metod för hur popularitet 

skall mätas. Denna studie finner stöd för att aktieomsättningshastighet är ett bra mått, 

men det finns säkerligen andra mått som är minst lika bra. Exempelvis vore det 

intressant att mäta popularitet via antal citeringar på internet och/eller i tidningar.  

Då vi i denna studie undersökt akties popularitet när hela marknaden inkluderas kan det 

även vara intressant att dela upp marknaden i mindre delar. Vad blir effekten av aktiers 

popularitet till exempel om popularitet endast mäts utifrån vilka bolag som är populära 

för fondförvaltare, eller andra undergrupper?  

När denna studie undersökte sambanden mellan popularitet och avkastning jämfördes 

endast avkastningen för de fyra portföljerna inom de undersökta 

approximationsvariablerna. För att undersöka om det går att använda effekten 

popularitet som en investeringsstrategi bör avkastningen även ställas mot ett lämpligt 

index, för att undersöka om en överavkastning mot marknaden kan genereras. 
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Appendix 1 – Urval och borfall  
 

Lista över bolagen i studien 

 
A-com AB Biacore Inter.l AB CTT Systems AB 

AAK AB Bilia AB Custos AB 

ABB  AB BillerudKorsnas AB Cybercom Group AB 

AcadeMedia AB BioGaia AB D Carnegie & Co 

Acando AB BioInventI Inter.l AB Dagon AB 

ACAP Invest AB Biolin Scientific  AB DGC One AB 

ACSC AB BioPhausia AB Dimension AB 

Active Biotech AB Biora AB Din Bostad Sverige AB 

AddNode Group AB Biotage AB Diös Fastigheter AB 

Addtech AB Björn Borg AB Doro AB 

Aerocrine AB Black Earth Farming Ltd. Duni AB 

Affärsstrategerna AB BlackPearl Resources Inc.  Duroc AB 

Alfa Laval AB Boliden AB East Capital Explorer AB 

Allenex AB Bong Ljungdahl AB Elanders AB 

LGB Allgon AB Boss Media AB Electra Gruppen AB 

AllTele AB Brinova Fastigheter AB Electrolux AB 

Anoto Group AB Brio AB Elekta AB 

Arcam AB Broström AB ElektronikGruppen BK AB 

Arctic Paper S.A BTS Group AB Elos AB 

Arise AB Bulten AB Empire  AB 

Artimplant AB Bure Equity AB Endomines AB 

Aspiro AB Byggmax Group AB Enea AB 

Assa Abloy AB Capio AB Eniro AB 

AstraZeneca AB Cardo AB Epsilon AB 

Atlas Copco AB Carl Lamm AB Ericsson AB 

Atrium Ljungberg AB CashGuard AB Etrion AB 

Audiodev AB Castellum AB Europolitan Vodafone AB  

Autoliv Catena AB eWork Scandinavia  AB 

Availo AB Cavotec AB Fabege AB 

Avanza Bk Hldg Cell Network AB Fagerhult AB 

Avega Group AB SCA AB Fast Partner AB 

Axfood AB Celtica Fastigheter Fastighets Balder AB 

Axis AB Cision Ab Fazer Konfektyr AB 

B&B Tools AB Clas Ohlson AB Feelgood Svenska AB 

Ballingslöv Inter. AB Cloetta AB Fenix Outdoor AB 

BE Group AB Coastal Contacts Inc. Finnveden AB 

Beijer AB Concentric AB FormPipe Software AB 

Beijer Alma AB Concordia Maritime AB FPC - Fingerprint AB 

Beijer Ref AB Connecta AB Frango AB 
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Bergs Timber AB Consilium AB FreeTel AB 

Betsson AB Corem Property AB Gambro AB 

GANT Company AB Investor AB Mertiva AB 

Getinge AB Invik & Co AB Metro Inter. S.A SDB 

Geveko AB ITAB Shop Concept AB Midsona AB 

Global Health AB JC  AB Midway Holding AB 

GlocalNet AB  Jeeves Info. Systems AB Millicom International AB 

Gorthon Lines AB JLT AB Moberg Pharma AB 

Graninge AB JM AB Modern Times AB 

Gunnebo AB JP Nordiska AB Modul 1 Data AB 

Gunnebo Industrier AB Kabe AB Mogul AB 

Haldex AB KappAhl AB MQ Holding AB 

Handelsbanken AB Karlshamns AB MSAB 

Havsfrun Investment AB Karo Bio AB MSC Konsult AB 

Heba Fastighets AB Karolin Machine Tools AB MultiQ International AB 

Hennes & Mauritz AB Karolinska Dev. AB Mycronic AB 

Hexagon AB Kaupthing Bank AB NEA AB 

Hexpol AB Kinnevik SE AB NAXS Nordic AB 

Hifab Group AB Klippan AB NCC AB 

HiQ AB Klövern AB Nederman Holding AB 

Hl Display AB Knowit AB Nefab AB 

HMS Networks AB Kungsleden AB NeoNet AB 

Höganäs AB Labs2 Group AB Net Entertainment AB 

Hoist Finance AB Lagercrantz Group AB Net Insight AB 

Holmen AB Lammhults Design AB NetonNet AB 

Home Properties AB Lawson Software Inc. AB NetWise AB 

HQ Fonder AB LB Icon AB NeuroVive AB 

Hufvudstaden AB LBI International AB New Wave Group AB 

Human Care AB Ledstiernan AB Nibe Industrier AB 

Husqvarna AB LGP Allgon Holdning AB  Nilörngruppen AB 

IAR Systems AB Lindab International AB Niscayah Group AB 

IBS AB LINDEX AB Nobel Biocare AB 

ICA Gruppen AB Loomis AB Nobia AB 

IFS AB Lundbergforetag AB Nolato AB 

Image Systems Nordic AB Lundin Mining AB Nordea Bank AB 

Immune Pharma AB Malmbergs AB Nordic Mines AB 

Industrivarden AB Mandamus AB Nordic Serivce AB 

Indutrade AB Maxim Pharma. Inc AB Nordnet AB 

Intellecta AB Meda AB Note AB 

Intentia International AB Medicover Holding S.A  Novacast Techs. AB 

Intrum Justitia AB Medivir AB Novestra AB 

Investment AB Öresund Mekonomen AB Novotek AB 

Investmentbol. Latour AB Melker Schörling  AB Oasmia Pharmaceutical AB 



 iii 

Odd Molly Inter. AB Rnb Retail AB Sweco AB 

OEM International AB Rörvik Timber AB Swedbank AB 

OMX AB Rottneros AB Swedish Match AB 

Opcon AB Saab AB Swedish Orphan Bio. AB 

OptiMail AB Sagax AB Swedol AB 

Opus Group AB Sandvik AB SwitchCore AB 

Orc Group AB Sanitec Oyj Syngenta AB 

Orexo AB Sapa AB Systemair AB 

Oriflame Cos. S.A, SDB Sardus AB Tanganyika Oil Co. Ltd.  

Ortivus AB SAS AB Nexus - Technology AB 

Oxigene Inc. AB Scan Mining AB Tele2 AB 

PA Resources AB ScandiaConsult AB Teleca AB 

Pandox AB SCANIA AB TeleLogic AB 

PartnerTech AB Seamless Distribution AB TeliaSonera AB 

Peab AB SEB AB Teligent AB 

Perbio Science AB Seco Tools AB Tethys Oil AB 

Pergo AB Sectra AB Ticket Travel AB 

Platzer fastigheter AB Securitas AB Tieto AB 

Poolia AB Securitas Direct  AB Tilgin AB 

Powerwave Tech. Inc. AB Semafo AB Tivox  AB 

Precise Biometrics AB Semcon AB Tornet Fastighetsbolag AB 

Prevas AB Senea AB Traction AB 

Pricer AB Sensys Traffic AB TradeDoubler AB 

Proact IT Group AB Shelton AB Transmode AB 

Probi AB Sigma AB Trelleborg AB 

Proffice AB SinterCast AB Tribona AB 

ProfilGruppen AB Skandia Försäkringsbolag  Tricorona AB 

Protect Data AB Skanditek Industriförv. AB Trigon Agri AB 

PSI Group AB Skanska AB Trio AB 

Q-MED AB SKF AB TurnIT AB 

Qliro Group AB SkiStar AB TV4 AB 

Ratos AB Softronic AB Unibet Group AB 

RaySearch Laboratories AB Song Network Holding AB Uniflex AB 

ReadSoft AB SSAB Utfors AB 

Rederi AB Gotland  Stockwik AB VBG Group AB 

Rederi AB TransAtlantic Stora Enso AB Venue Retail AB 

Rejlers AB Strålfors AB Vitec Software AB 

Resco AB Studsvik AB Vitrolife AB 

Rezidor Hotel AB Svedbergs AB VLT AB 

Riddarhyttan Resources AB Svithoid Tankers AB Volvo  AB 

RKS Sverige AB Svolder AB Vostok Gas AB 

 

 



 iv 

Vostok Nafta Investment 

Ltd. SDB 

Wallenstam AB 

Wihlborgs AB 

WM-Data AB 

XANO Industri AB 

XponCard AB 

Zodiak Televison AB 

ÅF AB 

Bortfall 

Bolag Botfallsorsak  

Africa Oil AB Överförd 1 juli 2014 Från Firsth North  

Ainax  AB Noterades under 2014 

ALLIANCE OIL CO.SDB  Noterades under 2014 

Altima AB Noterades under 2014 

Bactiguard Holding AB Noterades under 2014 

Besqab AB Noterades under 2014 

Bufab Holding AB Noterades under 2014 

C-Rad AB Noterades under 2014 

Capinordic AB Noterades under 2014 

Carl Lamm Holding AB Noterades under 2014 

Com Hem Holding AB Noterades under 2014 

Dustin Group AB Noterades under 2014 

Eltel AB Noterades under 2014 

Eolus Vind AB Noterades under 2014 

Episurf Medical AB Noterades under 2014 

G5 Entertainment AB Noterades under 2014 

Granges AB Noterades under 2014 

Hemfosa Fastigheter AB Noterades under 2014 

HQ AB Noterade på Aktietorget 

Inwido AB Noterades under 2014 

Lifco AB Noterades under 2014 

Logica AB Noterades under 2014 

Lucara Diamond AB Noterades under 2014 

Lundin Gold AB Noterades under 2014 

LundinPetroleum AB Noterades under 2014 

Munksjö AB Noterades under 2014 

NGEx Resources AB Noterades under 2014 

Nokia Noterade på Xterna Listan  

NP3 Fastigheter AB Noterades under 2014 

Recipharm AB Noterades under 2014 

Scandi Standard AB Noterades under 2014 



 v 

 

 

 

 

 

  

Tandberg Edu. Svenska  AB Noterades under 2014 

Thule Group AB Noterades under 2014 

Transcom AB Noterades under 2014 

Victoria Park AB Noterades under 2014 
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Appendix 2 – Antalet aktier i portföljerna  

 AKTIEOMSÄTTNINGSHASTIGHET  

År Antalet  Portfölj 1  Portfölj 2  Portfölj 3 Portfölj 4 Bortfall  

1995 82 21 20 20 21 37 

1996 96 24 24 24 24 28 

1997 104 26 26 26 26 34 

1998 116 29 29 29 29 60 

1999 152 38 38 38 38 54 

2000 175 44 44 43 44 70 

2001 215 54 53 54 54 64 

2002 250 63 62 62 63 48 

2003 260 65 65 65 65 32 

2004 260 65 65 65 65 27 

2005 249 62 63 62 62 42 

2006 234 59 58 58 59 37 

2007 236 59 59 59 59 54 

2008 238 60 59 59 60 43 

2009 235 58 59 59 59 38 

2010 233 58 58 59 58 37 

2011 230 58 57 57 58 42 

2012 234 58 59 59 58 38 

2013 235 58 59 59 59 37 

2014 235 58 59 59 59 33 

       

       

 STORLEK - BÖRSVÄRDE 

År Antalet  Portfölj 1  Portfölj 2  Portfölj 3 Portfölj 4 Bortfall  

1995 116 29 29 29 29 3 

1996 120 30 30 30 30 4 

1997 134 34 33 33 34 4 

1998 172 43 43 43 43 4 

1999 202 50 51 51 50 4 

2000 243 60 61 61 61 2 

2001 276 69 69 69 69 3 

2002 296 74 74 74 74 2 

2003 291 73 73 73 72 1 

2004 286 72 71 71 72 1 

2005 291 71 71 71 71 0 

2006 268 67 67 67 67 3 

2007 287 72 72 72 71 3 

2008 278 69 70 70 69 3 

2009 270 68 67 67 68 3 

2010 267 67 66 67 67 3 

2011 269 67 67 68 67 3 

2012 269 67 68 67 67 3 

2013 269 67 67 67 68 3 

2014 265 66 66 67 66 3 
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Appendix 3 – Resultat regressionsanalyser 

EViews  

 
Storlek, föregående år.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktieomsättningshastighet, föregående år 
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Aktieomsättningshastighet, det faktiska året. 

 


