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Förord 

Denna studie har inneburit en omfattande arbetsinsats men tack vare några personer har 
arbetet underlättats genom värdefull feedback och diskussion. 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Magnus Willesson för värdefull 
feedback under arbetsprocessen av denna studie. 

Vi vill dessutom tacka studenterna i vår seminariegrupp för produktiva diskussioner 
vilket har hjälpt oss i vårt genomförande av denna studie. 

Linköping den 27 maj 2016 

Niclas Magnusson Peter Edlund 
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Abstract 

Title: Less is More? - The relationship between capital gains tax and liquidity on 

Stockholm Stock Exchange 

Authors: Niclas Magnusson and Peter Edlund 

Supervisor: Magnus Willesson 

Background and problem: The capital gain tax was introduced in Sweden as late as 

1991. Previous studies has shown that capital gain tax can explain differences in 

investors behaviour that can lead to trading changes and a lock-in effect on the stock 

market, which directly affects the liquidity of stocks. The problematic is that an illiquid 

stockmarket, among other things, could lead to that capitals stays in already mature 

companies and hamper IPOs. 

Purpose: The study´s purpose is to study the relationship between capital gains tax and 

liquidity with control of others factors that might explain differences in liquidity on the 

stock market. 

Method: The study is conducted with a quantitative method and it´s based on data 

collected from 1992-2000 for companies listed on Stockholm Stock Exchange. The 

method generated 939 observations for each variable and the study yielded a total of 

5643 observations with a final loss of 34,6 % of the study´s sample. We formed a 

hypothesis to answer the research question and achieve the purpose of the study. 

Conclusions: The study´s results do not reject the study hypothesis of a negative 

relationship between capital gains tax and liquidity, which means that liquidity falls 

when capital gain tax rate increase in accordance with the existing theory. A negative 

correlation between capital gain tax and liquidity, might hamper IPOs of new 

companies, because the capital stays in the already mature companies and investors are 

discouraged from more productive investments. 

Keywords: Capital gain tax; Liquidity; Turnover ratio; Relative spread 
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Sammanfattning

Titel: Less is More? - Sambandet mellan kapitalskatt och likviditet på 

Stockholmsbörsen 

Författare: Niclas Magnusson and Peter Edlund 

Handledare: Magnus Willesson 

Bakgrund och problem: Kapitalskatten infördes i Sverige så sent som 1991. Tidigare 

studier har visat att kapitalskatt kan förklara skillnader i investerares beteende som kan 

ge upphov till tradingförändringar och en inlåsningseffekt på aktiemarknaden vilket 

direkt påverkar aktiers likviditet. Med bakgrund av denna problematik skulle en illikvid 

aktiemarknad bland annat kunna leda till att kapital stannar i redan mogna bolag och 

försvårar börsintroduktioner. 

Syfte: Studiens syfte är att studera sambandet mellan kapitalskatt och likviditet med 

kontroll för andra faktorer som kan tänkas förklara skillnader i likviditet på 

aktiemarknaden. 

Metod: Studien genomförs med en kvantitativ undersökningsmetod och baseras på data 

insamlad från åren 1992-2000 för företag noterade på Stockholmsbörsen. Denna metod 

genererade 939 observationer för studiens respektive variabel vilket gav totalt 5643 

observationer med ett slutgiltigt bortfall på 34,6% av studiens mätpunkter. Vi utformade 

en hypotes för att besvara studiens frågeställning och uppnå syftet med studien. 

Slutsatser: Studiens resultat förkastar inte studiens hypotes om ett negativt samband 

mellan kapitalskatt och likviditet, vilket innebär att likviditeten sjunker när 

kapitalskattesatsen ökar i enlighet med befintlig teori. Eftersom ett negativt samband 

föreligger mellan kapitalskatt och likviditet, finns risken att en hög kapitalskatt 

försvårar börsintroduktion av nya bolag, att kapital stannar i redan mogna bolag samt att 

investerare avskräcks från mer produktiva investeringar. 

Nyckelord: Kapitalskatt; Likviditet; Omsättningshastighet; Relativ spread 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 

Aktiemarknaden fyller en viktig funktion i samhället där personer med finansiellt 

överskott möter företag med finansiellt underskott, vilka söker kapital för att bedriva sin 

verksamhet. Stockholmsbörsen grundades år 1863, och bedrivs idag av Nasdaq OMX. 

Under 2006 sattes ett nytt handelsrekord på 149 199 avslut under en dag vilket kan 

jämföras med 22 stycken avslut under Stockholmsbörsens första handelsdag. Även 

omsättningen på börsen har ökat från 14 104 kronor under den första handelsdagen år 

1863 (Lindberg, 2013) till hela 71,6 miljarder under rekorddagen 2006 

(Stockholmsbörsen AB, 2006), vilket påvisar den enorma tillväxt och betydelse som 

börsen haft sedan uppstarten 1863. En viktig aspekt för den ökade handeln är den 

tekniska utvecklingen. Handeln med hjälp av internet och flera handelsplatser som till 

exempel Avanza leder till att man snabbt, enkelt och relativt billigt kan handla med 

aktier. Dock ska man inte glömma att det under hela Stockholmsbörsens existens inte 

enbart varit glansdagar. Flera stora börskrascher har inträffat runt om i världen som 

även slagit hårt mot den svenska aktiemarknaden. En av dessa kriser var finanskrisen 

som slog hårt mot världens börser under 2008 och de efterföljande åren, vilket har lett 

till att flera studier granskat hur börskrascher kan ha en påverkan på 

tradingomsättningen. En av dessa studier visar att tradingomsättningen sjunker under 

flera år i anslutning till finanskriser (Næs, Skjeltorp & Odegaard, 2011). I och med detta 

kommer man in på begreppet likviditet vilket har att göra med hur tradingomsättningen 

är på en aktiemarknad. Likviditetsförändringar studeras vanligtvis vid en specifik 

händelse eller vid en relevant förändring av någon aspekt som antas påverka 

likviditeten. 

En konkret förändring som skett i Sverige är införandet av kapitalskatt år 1991, 

dessförinnan lades kapitalvinster till den vanliga inkomstbeskattningen. 30% sattes 

kapitalskatten till vid reformen, men redan 1992 sänktes denna till 25% för att vidare 

sänkas 1994 till 12,5%. Efter riksdagsvalet 1994 höjdes kapitalskatten från och med 1 

januari 1995 till samma nivå som vid införandet, det vill säga 30%, vilket är nivån som 

gäller på kapitalbeskattning än idag (Daunfeldt, Praski-Ståhlgren & Rudholm, 2010). 

http://www-scopus-com.e.bibl.liu.se/authid/detail.uri?authorId=55958224600&amp;eid=2-s2.0-78650981836
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Utifrån denna förändring på 90-talet i Sverige öppnas möjligheten upp för att undersöka 

om kapitalskatt är en variabel som påverkar aktiemarknadens likviditet.  

1.2 Problemdiskussion 

Problemdiskussionen bygger på en kedja av reaktioner som mynnar ut i ett problem. Vi 

har därför valt att bygga upp en grundmodell som ska ge en visuell blick över hur vi gått 

till väga för att strukturera upp problemdiskussionen. Vi börjar med att förklara vår 

modell steg för steg, då läsaren ska få kunskap om dess uppkomst och innebörd. 

Figur 1: Studiens grundmodell. Visar en kedja mellan kapitalskatt och likviditet. (Egen modell utifrån 

tidigare forskning) 

Modellen utgår från vänster, i länken kapitalskatt, som vi ämnar undersöka om detta är 

en variabel vilket har ett samband med kedjans sista länk likviditet. Genom att studera 

tidigare forskning adderas fyra stycken steg mellan dessa som kan tänkas föra 

kapitalskattens påverkan ett steg närmre likviditet för varje steg vidare i kedjan. 

Stämmer denna modell bör den empiriska delen i detta arbete senare kunna påvisa ett 

samband mellan kapitalskatt och likviditet. För att tydligare förklara hur modellens 

inslag anses innebära ett samband mellan kapitalskatt och likviditet kommer vi nedan 

att gå igenom varje steg för sig. Avslutningsvis väljer vi att diskutera vilka eventuella 

problem som skulle kunna uppstå om ett samband föreligger. 
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Länder har byggt upp skattesystem på olika sätt, detta har i årtionden lett till en 

intressant diskussion där forskare försöker förklara hur kapitalskatten påverkar 

investerares beteende på aktiemarknaden. Vilken skattesats en investerare är 

skatteskyldig till beror inte på i vilket land kapitalet har placerats utan istället var 

investeraren är folkbokförd. I Sverige ligger kapitalskatten på 30% (Daunfeldt, Praski-

Ståhlgren & Rudholm, 2010) som vi tidigare nämnt medan den till exempel i Japan 

ligger på 10% (Hayashida & Ono, 2010), flera andra länder saknar helt kapitalskatt. En 

viktig aspekt är att kapitalskatt i normalfallet först uppkommer då en realiseringen av 

tillgången sker. Det är inte enbart skattesatserna som ligger till grund för investerares 

beslut, flera andra faktorer kan ligga till grund för en investerares skattemässiga 

beteende. Ett exempel på detta är huruvida investerare har möjlighet till 

skattereducering genom att kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster. 

På grund av diskussionen bland forskare angående olikheter i skattesystem gällande 

kapitalskatt har det gett upphov till en stor omfattning av litteratur inom området med 

flera olika angreppssätt. Flera teorier berör kapitalskatt i relation till investerares 

beteende vilket därmed blir kedjans första steg, i figur 1. En utgångspunkt är att 

individer beter sig rationellt och handlar efter att försöka minska skatteskyldigheten för 

kapitalinkomster (Chaplinsky & Seyhun, 1990). En studie av Dyl (1977) resulterade i 

bevis som tyder på att investerares beslut i slutet av året är influerade av kapitalskatt. 

Investerare anpassar handelsbeslut genom att inte sälja av aktier med positiv utveckling 

innan nästa handelsår och förskjuter medvetet skattebetalningen med ett år. I en annan 

studie av Dyl (1979), förklaras att då kapitalskatt uppkommer vid realisation, väljer 

investerare att hålla på en tillgång som de vanligtvis skulle sälja, med anledning av att 

återigen flytta fram skattebetalningen. 

Genom att studera Hayashida och Onos (2010) samt Slemrods (1982) forskning 

kommer vi in i kedjans andra steg, i figur 1, vilket berör hur handelsvolymen förändras 

i anslutning till en skattereform. Studierna analyserar den japanska respektive 

amerikanska marknaden i anslutning till skattereformer och påvisar en ökad 

tradingvolym efter att en lägre kapitalskatt har introducerats. 

Olika nivåer av tradingvolymer behöver i sig själv inte vara problematiskt men kan ge 

upphov till negativa konsekvenser som kan uppstå vid en eventuell inlåsningseffekt 
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vilket bildar steg 3 i figur 1. Inlåsningseffekten leder till flera praktiska problem vilket 

tidigare studier har påvisat. Meade (1990) menar att investerare avskräcks från att ändra 

sina kortsiktiga placeringar med upplupna vinster till mer produktiva investeringar, 

eftersom en sådan åtgärd skulle bli föremål för beskattning. Inlåsningseffekter uppstår 

endast på grund av att skatteeffekter uppkommer vid realisering vilket möjliggör att 

skattebetalning kan skjutas framåt i oändlig tid. Detta leder till att kapitalomslutningen 

stagnerar (ibid) och att likviditeten påverkas på aktiemarknaden vilket blir kedjans sista 

och mest avgörande steg. Eftersom detta är modellens viktigaste del kommer stor vikt 

att läggas vid att förklara likviditet på en aktiemarknad och avslutningsvis belysa de 

problem en illikvid aktiemarknad innebär. 

Begreppet likviditet definieras på flera olika sätt av forskare, vilket de vanligaste 

förklaras kortfattat nedan. Oxelheim (1997) anser att likviditet innebär att investerare 

kan handla med normala volymer till rådande marknadspris. Bernstein (1987) å sin sida 

anser att då en investerare har ett minskat inflytande över sin investering, det vill säga 

minskat inflytande över företagets beslut, måste investeraren ha möjlighet att snabbt 

kunna dra tillbaka sin investering. Flera andra forskare anser att begreppet är mer 

komplext, exempelvis Harris (1990) delar upp sin definition av likviditet i fyra delar, 

omedelbarhet, bredd, djup och återhämtningsförmåga. 

Vid en granskning av litteratur gällande likviditet finner man att mycket tidigare 

forskning har gjorts på området. Erwin och Miller (1998) upptäckte att tradingvolymen 

steg då aktier har inkluderats i S&P500-indexet. Empirin påvisar att den absoluta 

genomsnittliga spreaden är statistisk lägre vid introduktion på S&P500, vilket leder till 

författarnas slutsats att likviditeten har ökat. Vidare är många forskare överens att det 

finns en svårighet i denna typen av studier att estimera illikviditet. Bajaj, Denis, Ferris 

och Sarin (2001) menar att det endast finns tre olika metoder att estimera illikviditet hos 

tillgångar. Den första metoden är att jämföra priset på en illikvid tillgång med priset på 

samma tillgång när den blivit mer likvid. Nästa metod är att jämföra priset på två 

tillgångar med samma underliggande tillgång, där den ena är är mer likvid än den andra. 

Den sista metoden innebär att man jämför snarlika tillgångar med samma egenskaper 

där den ena är mer likvid än den andra. Denna diskussionen resulterade i att författarna 

presenterade tre olika tillvägagångssätt för att beräkna illikviditetsrabatten, IPO-

approach, The Restricted Stock Approach samt The Acqusition Approach. En studie 
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vilken använder sig av IPO-approach är Emory Sr., Dengel III och Emory Jr. (2002) där 

författarna väljer att studera hur likviditeten påverkas i anslutning till en börsnotering. 

Studiens undersökningsmetod är att jämföra priset fem månader innan börsnoteringen 

mot priset vid börsnotering och visar att illikviditetsrabatten minskat i snitt med 46% 

vilket överensstämmer med författarnas hypoteser. Damodaran (2002 s.677-681) menar 

också att det är problematiskt att estimera illikviditet och anser att det inte finns ett 

korrekt tillvägagångssätt utan att företagsfaktorer måste inkluderas i undersökningen. 

Damodaran nämner dock två metoder vilket bör användas som utgångspunkt vid 

beräkning av illikviditet, diskonteringsfaktorsmetoden samt en metod gällande bid-ask 

spread. Den sistnämnda metoden anser Damodaran är att föredra med anledning av att 

ett större urval går att använda, vilket bidrar till en mer statistisk säkerställd studie. 

 

Vilket tidigare nämnts säger Meade (1990) att kapitalskatt har en direkt påverkan på 

likviditet eftersom kapitalskatt och volym har ett negativt samband. Samtidigt nämner 

flera forskare svårigheterna med att estimera illikviditet utan anser att använding av bid-

ask spread bör användas vid illikviditet-studier. Intressant blir därmed att studera 

kapitalskatteförändringar, vilket skapar en motsättning mellan teoretiska ramverk. 

Enligt Meade (1990) bör en förändring i kapitalskatt leda till förändringar i likviditet, 

men det finns ingen teoretisk grund som säger att det vanligaste likviditetsmåttet bid-

ask spread bör förändras efter en skattereform. Detta resonemang grundar sig i att 

kapitalskatt inte är en av spreadens komponenter (Stoll, 1989; Demsetz, 1968; Bagehot, 

1971; Amihud & Mendelson, 1980). 

 

Nu när alla delar i figur 1 är beskriva kan vi förklara vad detta skulle kunna innebära för 

eventuella problem vid en låg likviditet. Om modellens olika delar visar sig stämma och 

att det föreligger ett samband mellan kapitalskatt och likviditet skulle detta innebära 

flera problem på olika nivåer. En låg likviditet skulle kunna hämma börsintroduktion av 

nya bolag, då intentionen med detta torde vara att få tillgång till mer kapital (Rosenberg 

& Birdzell 1986). Vidare möjliggörs det på en illikvid aktiemarknad att kapital tenderar 

att stanna i redan mogna bolag (Meade, 1990), vilket hämmar mindre bolag. Ett 

problem kan även te sig för redan börsnoterade bolag då företag drar på sig högre 

kostnad för kapital. Detta förklarar Amihud och Mendelson (1986) med att investerare 

har ett högre avkastningskrav för aktier med låg likviditet än i företag med god 

likviditet, vilket därmed även leder till att bolaget uppnår en lägre värdering. 
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1.3 Problemformulering 

Baserat på problemdiskussionen ovan lyder problemformuleringen enligt följande: 

Påverkas likviditeten på aktiemarknaden av förändringar i kapitalskatt? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att studera sambandet mellan kapitalskatt och likviditet med kontroll 

för andra faktorer som kan tänkas förklara skillnader i likviditet på aktiemarknaden. 

1.5 Studiens bidrag 

Genom att studera om ett samband mellan kapitalskatt och likviditet på den svenska 

aktiemarknaden kan tänkas föreligga, vill vi att studien ska mynna ut i ett teoretiskt, 

empiriskt och praktiskt bidrag. Då vi inte finner någon tidigare teori specifikt vilket 

studerar sambandet mellan kapitalskatt och likviditet anser vi att denna studie leder till 

ett nytt teoretiskt bidrag då ytterligare en variabel kan inkluderas i den redan rådande 

teoretiska referensramen. Detta torde även leda till att studiens metodologi, oavsett om 

sambandet bekräftas eller förkastas, kan appliceras på andra aktiemarknader med en 

liknande situation som Sverige med en orderdriven handel. Om sambandet bekräftas 

indikerar det empiriska resultaten att detta är en variabel andra forskare bör ta hänsyn 

till då de avser att studera likviditetsförhållanden vilket även leder till ett praktiskt 

bidrag för fortsatt teoretisk forskning. Uppvisas skillnader mellan olika grupper av 

aktier och företag, det vill säga stamaktier mot preferensaktier, aktier med lågt pris mot 

högt pris, risknivå i aktier samt storleken på företag kan detta även ge en indikation på 

hur investerare bör tänka när man väljer att placera vid olika likviditetsnivåer på en 

specifik marknad, vilket resulterar i ett praktiskt bidrag. 

1.6 Avgränsningar 

Då studiens syfte är att studera om det föreligger ett samband mellan kapitalskatt och 

likviditet på den svenska aktiemarknaden kan detta anses vara en begränsning landsvis 

men även då vi ej avser att behandla obligationer, derivat eller andra slags värdepapper. 

På den svenska aktiemarknaden avgränsar vi oss vidare till Nasdaq OMX Stockholms 
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A-, O- samt OTC-lista och avser därmed inte att undersöka andra marknadsplatser som 

existerade under den valda tidsperioden 1992-01-01 - 2000-12-31. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 – Metod 

Metodkapitlet beskriver hur studien väljer att se på teori, val av forskningsansats och 

kunskapssyn. Under detta kapitel argumenterar vi hur denna metod besvarar studiens 

problemfrågor. Kapitlet innehåller även en diskussion gällande källkritik av litteraturen 

som har använts. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen börjar med en diskussion gällande sambandet mellan 

kapitalskatt och likviditet. Därefter väljer vi att framföra flera olika infallsvinklar som 

skulle kunna förklara sambandet mellan kapitalskatt och likviditet. Avslutningsvis 

diskuteras hela kapitlet vilket ligger till grund för studiens hypotes. 

Kapitel 4 – Empirisk metod 

Den empiriska metoden presenterar studiens modell och lägger sedan störst vikt på att 

beskriva en operationalisering. Vidare diskuteras bland annat aspekter gällande studiens 

databehov, urval och bortfallsanalys. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens 

analysmetod för hur studiens hypotes ska kunna besvaras. 

Kapitel 5 – Empiriskt resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet från den statistiska datan att presenteras och 

analyseras. Det kommer att inledas med en övergripande presentation över 

marknadsläget som föreligger under tidsperioden som granskats. Därefter vidare till en 

univariat analys där studiens alla variabler presenteras enskilt visuellt och i text för att 

sedan sättas i relation till likviditet. Det empiriska resultatet kommer även bestå av en 

bivariat analys för att analyser sambandet mellan likviditet och kapitalskatt för att sedan 

mynna ut i den multivariata analysen där samtliga variabler inkluderas. 
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Kapitel 6 – Slutsatser 

Kapitlet presenterar de viktigaste slutsatserna från den empiriska analysen. Dessa sätts i 

relation till studiens problemdiskussion, syfte och problemformulering. Avslutningsvis 

presenterar vi studiens bidrag tillsammans med förslag till framtida forskning inom 

området. 
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2. Metod
I detta kapitel presenteras valet av arbetssätt tillsammans med motivering. Den

teoretiska utgångspunkten kommer att gås igenom samt val av metodansats och

kunskapssyn för att motivera vårt val av arbetssätt. Kapitlet kommer även bestå av valt

tillvägagångssätt vid insamling av data samt källkritik. Tillvägagångssättet är anpassat

utifrån problemformuleringen för att uppnå studiens syfte angående huruvida ett

eventuellt samband mellan likviditet och kapitalskatt föreligger.

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Syftet med denna studie är att undersöka om kapitalskatt påverkar likviditeten på 

aktiemarknaden under kontroll av övriga variabler. För att kunna uppnå detta syfte och 

göra det på ett vetenskapligt sätt krävs att man sätter sig in i hur man på ett korrekt sätt 

ska utforma denna typ av studie (Holme & Solvang 1997). Bryman och Bell (2011) 

anger att för att veta vilken metod som lämpar sig bäst krävs att man är insatt i vilket 

problem studien ämnar undersöka. På grund av detta valde vi tidigt att göra en 

omfattande litteraturgenomgång och kom fram till att det sedan tidigare forskats i 

problem gällande likviditet, även om dessa inte använt kapital som oberoende variabel. 

Andra studier (Se Heflin & Shaw 2000; Jacoby & Zheng 2010) har istället haft en annan 

påverkansfaktor, men metoderna är möjliga att applicera även på denna studie med 

vissa justeringar. Detta anses tillfredsställande då vi väljer en metod som är anpassad 

för problemet vilket leder till att studien bör uppnå en god validitet, det vill säga att 

metoden mäter det vi vill undersöka (Bryman & Bell 2011). Genom att använda en 

metod som öppet redovisas i enlighet med etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011) och 

som är användbar för denna studie, kommer detta att mynna ut i hypoteser som antingen 

kan bekräftas eller förkastas. 

2.2 Forskningsansats 

Genom en omfattande litteraturgenomgång har det varit möjligt att undersöka hur 

tidigare forskning är utformad inom området. Vi har valt ett angreppsätt, i enlighet med 

Heflin och Shaw (2000) samt Jacoby och Zheng (2010) där utgångspunkten är att testa 

redan befintlig teori genom att ställa upp hypoteser för att antingen bekräfta eller 

förkasta dessa. Detta angreppssätt beskriver Bryman och Bell (2011) som ett deduktivt 

angreppsätt. Motsatsen är den induktiva studien vilket innebär enligt Bryman och Bell 
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(2011) att man inte utgår från tidigare teori utan istället observerar ett fenomen och 

därigenom samlar in data och drar slutsatser för att bygga upp en teori, vilket inte 

genomförs i denna studie. Även om vi anger att kapitalskatten i relation till likviditeten 

sedan tidigare inte studerats anser vi att det inte rör sig om ett induktivt angreppssätt då 

det finns teori som säger hur tradingvolym förändras vid kapitalskattförändringar samt 

att det finns teori om hur likviditeten förändras av volymförändringar. Vidare anger 

Bryman och Bell (2011) att en kvantitativ studie är mest anpassad för ett deduktiv 

angreppssätt varför det är denna typ av undersökningsmetod vi valt. Den kvantitativa 

studien ger oss möjlighet att använda ett datamaterial innehållande ett stort antal värden 

från aktiemarknaden för att besvara studiens problem. Den alternativa 

undersökningsmetoden som Bryman och Bell (2011) beskriver benämns som den 

kvalitativa metoden vilken är mer anpassad för en induktiv studie. En kvalitativ studie 

hade istället inneburit färre observationer men haft möjligheten att gå mer djupgående. 

Detta hade kunnat möjliggöras genom att använda sig av intervjuer eller enkäter som 

skickats ut till investerare för att få en djupare förståelse hur de tänker kring ett 

eventuellt samband mellan kapitalskatt och likviditet. Men då tidigare studier (Se Heflin 

& Shaw 2000; Jacoby & Zheng 2010) som behandlat likviditet använt sig av en 

kvantitativ metod samt att vi vill dra generaliserbara slutsatser angående sambandet 

mellan kapitalskatt och likviditet, anser vi därför att det naturliga och mest lämpade 

valet är att göra en kvantitativ studie. 

2.3 Kunskapssyn 

Positivistisk kunskapssyn är något som Bryman och Bell (2011) beskriver genom att en 

studie inte innehåller subjektiva värderingar och att det därför minimerar risken för att 

resultaten skulle vara influerat av utomstående faktorer. Därmed är det mindre risk att 

resultaten skulle kunna vinklas på ett sådant sätt att man uppnår ett resultat i enlighet 

med studiens hypotes. Detta är något vi i denna studie får skydd mot genom att vi 

använder oss av tillförlitliga databaser för att samla in vår empiriska data och därmed 

byggs en objektivitet upp mot forskningsområdet. Detta indikerar på att studiens resultat 

med god tillfredsställelse kan förklara verkligheten och att människor kan ta till sig av 

det studien kommer fram till. Hade vi valt ett annat angreppsätt och använt oss av 

intervjuer för att samla in data hade risken varit stor att subjektiva värderingar påverkat 

datainsamlingen vilket skulle leda till att en god nivå av objektivitet skulle vara svårare 
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att uppnå. Patel och Davidsson (2011) diskuterar den alternativa kunskapssynen som 

benämns som den hermeneutiska kunskapssynen. Denna innebär mer att svar analyseras 

och tolkas på ett subjektivt sätt vilket leder till ett problem att dra generella slutsatser 

utifrån denna typen av studier, denna kunskapssyn är dock vanligare inom kvalitativa 

studier. 

2.4 Informationskällor och källkritik 

I denna studie vill vi ge ett resultat som kan förklara om det finns ett samband mellan 

kapitalskatt och likviditet på den svenska aktiemarknaden under kontroll för andra 

faktorer. Inom alla studier är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt (Mattsson & 

Örtenblad 2008). Detta utvecklas även i etiska regler som anger att forskningsmaterialet 

ska granskas rättvist och sanningsenligt (Vetenskapsrådet, 2011). För att resultaten ska 

kunna vara generaliserbara angående sambandet vi vill undersöka, är det därav viktigt 

att både den statistiska datan och den teoretiska grunden undersöks med ett kritiskt 

förhållningssätt.  

Utgångspunkten för teori tas i vetenskapliga artiklar som är granskade och godkända av 

personer med stor expertis inom området. För att vidare bedöma dessa vetenskapliga 

artiklars tillförlitlighet har vi utgått från att antalet refereringar en artikel har är en 

bedömning av de kvalitativa innehållet. Vi har här använt oss av databaser som finns 

tillgängliga för studenter på Linköpings universitet, främst Scopus och Business Source 

Premier via Linköpings universitets bibliotek men också Google Scholar som 

komplement. Dessa databaser innehåller en stor mängd vetenskapliga artiklar med 

möjlighet att erhålla data över antalet refereringar som gjorts till en aktuell artikel. 

Genom detta har en litteraturgenomgång gjorts vilket bör ha ökat förståelsen för hela 

den kedja av reaktioner och dess konsekvenser, vilket studien utgår från i figur 1. 

För den statistiska data som vi använder i studien har denna hämtats in från databasen 

Thompson Reuters Datastream vilket finns tillgängligt i börssalen på Linköpings 

universitet. Bryman & Bell (2011) kategoriserar denna typ av data från databaser som 

sekundärdata, eftersom den samlats in och sammanställs av andra än det specifika 

bolaget. En huvudsaklig nackdel som Bryman och Bell (2011) tar upp angående 

sekundärdata, är att det blir svårt att säkerställa att informationen är korrekt angiven. 

Detta skapar en risk för att en felaktig statistisk data kan leda till att studien genererar 

felaktig empiri. Genom att jämföra stickprov på enskilda siffror mellan Thompson 
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Reuters Datastream, Thompson Reuters och bolags årsredovisningar går det bedöma 

tillförlitligheten för den statistiska data som används. Då detta test inte har uppvisat 

några skillnader anses informationskällan för den statistiska datan uppfylla hög 

tillförlitlighet. Detta styrks även då det är en väletablerad och välanvänd databas bland 

forskare runt om i världen vilket gör det till en legitim databas för vår studie.  

2.5 Hantering av studiens data 

Vilket vi tidigare nämnt i detta metodkapitel kommer ett stort datamaterial över flera 

olika variabler att behövas. Gällande data som rör kapitalskattesatser inhämtas dessa 

från skatteverkets skattestatistiska årsböcker. För att underlätta inhämtningen av den 

stora mängd data från aktiemarknaden har vi valt att använda oss av databasen 

Thompson Reuters Datastream som finns tillgänglig via Linköpings Universitet. Detta 

underlättar studiens process då det skulle ta väldigt lång tid att samla in all data 

manuellt med den pressade tidsramen som föreligger. När vi har hämtat ner all data 

studien behöver, överför vi informationen till ett Microsoft Excel-dokument för att 

sammanställa och göra de beräkningar som behövs för att köra vår modell. Då det rör ett 

stort statistiskt datamaterial är det av vikt att man redan vid överföringen från databas 

till Microsoft Excel har en befintligt upplagd plan för hur allt ska kategoriseras med hög 

effektivitet. På grund av detta är det sedan möjligt att kunna överskåda hela materialet 

vilket överensstämmer med etiska principer som understryker vikten av ordning i 

dokumentationen av data (Vetenskapsrådet, 2011). När vi sedan har strukturerat upp 

den statistiska datan i Microsoft Excel kommer regressioner att genomföras i 

statistikprogrammet Minitab. 
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3. Teoretisk referensram
Följande kapitel kommer att inledas med en diskussion som utgår ifrån kapitalskatt och

hur denna påverkar investerare samt vilka följder en eventuell förändring av kapitalskatt

kan tänkas få  etta kommer främst att belysas genom att gå igenom tidigare forskning

och koppla dessa till varandra. Kapitlet fortsätter sedan med infallsvinklar som kan

tänkas förklara fenomen kring likviditet. Dessa infallsvinklar är hämtade från två

tidigare studentuppsatser (Se Persson & Wirfelt, 2015; Funseth & Åkesson, 2013), vilka

studerar likviditet relativt börskrascher och ägarkoncentration, och är därefter anpassade

efter studiens problem. Avslutningsvis kommer denna tidigare forskning och teoretiska

referensram mynna ut i att vi formulerar hypoteser för att besvara studiens

frågeställning.

3.1 Tidigare forskning - Kapitalskatt och likviditet 

Genom att studera figur 1 i problemformuleringen ser vi en kedja av reaktioner som 

börjar i länken rörande kapitalskatt. Genom att gå igenom tidigare forskning vilken har 

belyst dessa uppkomster av reaktioner hoppas vi skapa en förståelse för läsaren varför vi 

byggt upp modellen som vi gjort, vilket tar denne vidare i kedjan på ett naturligt sätt. 

Det första steget i figur 1 rör kapitalskatten och dess påverkan på en investerares 

beteende. Här finns en stor mängd tidigare forskning med flera olika infallsvinklar. Till 

att börja med kan vi ta upp en utgångspunkt där det råder delade meningar, det handlar 

om en investerare beter sig rationellt eller irrationellt. Chaplinsky och Seyhun(1990) 

menar att investerare alltid vill maximera sin egna vinning och att man därför tar 

rationella beslut. Enligt deras studie bör en investerare väga in alla möjliga faktorer 

även kapitalskatt och utnyttja dessa för att generera största möjliga avkastning. 

Nofsinger (2007) anser däremot att flera psykologiska fällor kan avleda en investerare 

från att vara rationell. Han hänvisar till begrepp som ”pride and regret” i sin studie, 

vilket innebär att investerare tenderar att sälja vinnare för snabbt för att man vill känna 

att man gjort vinst. Samtidigt håller investerare på förlorare för länge eftersom man inte 

vill sälja förlorare eftersom att man då realiserar en förlust vilket får investeraren att 

känna sig lite skamsen. Utifrån detta kan man diskutera angående att en investerare 

möjligtvis vet att det är mer rationellt att realisera en förlust om man har möjlighet att 

dra av denna från tidigare vinster för att undvika kapitalbeskattning. Men enligt 

Nofsinger kan investeraren då ändå välja att hålla på förlusten för att man inte vill känna 
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skammen att realisera en förlust. Om man väljer att se det som att investerare är 

rationella eller inte kommer detta oavsett leda till en intressant aspekt i relation till 

kapitalskatt. 

I steg 2 i figur 1 kan vi ta upp forskaren Dyl (1977) som tydliggör att en investerares 

trading är influerad av kapitalskatt, och då främst i slutet av året. Han menar att 

investerare vill undvika skattebetalning genom att inte realisera aktier i slutet av året 

med en positiv utveckling eftersom detta skulle resultera i en högre beskattning. Vidare 

drar han slutsatsen att under år då börsen haft en positiv utveckling finns ett större 

incitament att realisera förluster i slutet av året för att dra av tidigare realiserade vinster 

mot dessa. Utifrån vårt sätt att se på saken skulle detta få innebörden att ett sådant 

beteende skulle få till följd att tradingomsättningen påverkas och därmed i längden 

påverkas även likviditeten på aktiemarknaden. Det är även vanligt bland forskare att 

prata i termer kring anomali då man diskuterar kapitalskatt och trading, här menar flera 

forskare (Se Watchtel 1942; Reinganum 1982; Keim 1983) att anomalier kan uppstå 

kring vissa tidpunkter på året och att dessa kring årsskifte kan ha sin grund i 

skatteplanering. För att vidare understryka denna diskussion kring att kapitalskatten kan 

ha betydelse för aktiehandeln har vi även undersökt om det finns några studier som kan 

ge konkreta exempel på kapitalskatteförändringar som leder till förändringar i 

tradingvolym på en aktiemarknad. Här fokuserar vi på två stycken som berör två helt 

olika förändringar. Den ena berör en förändring i skattesats medan den andra berör 

förändringar i hur olika klassificeringar av innehav ska beskattas. Den första är 

Hayashida och Onos (2010) studie som undersöker detta förhållande i Japan då 

kapitalskatten sänktes från 26% till 10% under 2003. Handeln hade tidigare år sjunkit 

men efter reformen skedde en kraftig ökning av handel vilket ledde till ett intresse av att 

undersöka om det var kapitalskatten som var den egentliga faktorn till detta. Resultatet 

från denna studie indikerar på att kapitalskatt har ett negativt samband med 

tradingvolym. Hanlon och Pinder (2007) gjorde en liknande studie på Australiens 

marknad. Här gällde dock förändringen att beroende på om innehavet klassificerades 

som ett kortsiktigt eller långsiktigt innehav, då de långsiktiga får en mer fördelaktig 

beskattning än tidigare. Även här tyder resultaten på att handeln anpassas eftersom 

investeraren väntar tills innehavet får en mer fördelaktig klassificering innan en 

realisering sker. 
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Steg 3 i vår kedja berör att en eventuell inlåsningseffekt kan uppstå till följd av 

kapitalskatt vilket även de tidigare studier vi redan nämnt varit inne på utan att ta upp 

begreppet. Meade (1990) däremot för ett resonemang likt det vi tidigare skrivit ovan 

med ett negativt samband mellan kapitalskatt och tradingomsättning men anser att detta 

i förlängningen leder till att en inlåsningseffekt uppstår. Han menar att på grund av 

kapitalskatt stagnerar kapitalomsättningen och kapitalet stannar i redan mogna bolag. 

Detta skulle enligt Meade (1990) leda till att det hämmar mindre företag som skulle 

kunna vara mer produktiva och därmed skulle utvecklingen gå långsammare. Även en 

svensk studie av Daunfeldt, Praski-Ståhlgren och Rudholm (2010) talar i termer av 

inlåsningseffekt och menar att höga skatter leder till att investerare blir mindre benägna 

att realisera sina kapitalvinster. Resultaten från denna studie visar att en höjning av 

kapitalskatten med 10% i genomsnitt innebär att antalet realiseringar sjunker med 8,7%. 

Det sista och fjärde steget som tydligt behöver förklaras rör likviditet, här börjar vi med 

att förklara Erwin och Millers studie (1998). De utgår från att en akties likviditet bör 

öka om handelsvolymen ökar vilket kan vara fallet då en aktie inkluderas i ett stort 

index. Resultaten pekar även på att tradingvolymen ökar både på kort men även på lång 

sikt efter att aktien tagits med i S&P500-indexet vilket har resulterat i en högre 

likviditet. Även priset kan påverkas av hur likvid en aktie anses vara vilket Bajaj et al 

(2001) visar och där resultat tyder på att en illikviditetsrabatt på hela 60% kan uppnås 

på en aktie som går från att vara onoterad till att bli noterad. Även Emory Sr., Dengel III 

och Emory Jr. (2002) diskuterar att innan en eventuell introduktion på börsen finns en 

illikviditetsrabatt som minskar ju närmre börsintroduktionen man kommer. En av de 

stora erkända forskarna inom finansområdet för tillfället, Damodaran har även han en 

uppfattning om vad likviditet innebär. Damodaran (2002 s.678) förklarar att det finns 

flera faktorer att ta in i beräkning av illikviditetsrabatten för ett företag. Diskussionen 

fortsätter med att Damodaran förklarar att det är betydligt svårare att sälja av en andel i 

privat bolag jämfört med ett publikt bolag i och med svårigheten att konvertera andelen 

till kontanter. Damodaran (2002 s. 678) förklarar vidare att det finns fyra 

bestämmelsefaktorer till illikviditetsrabatten men menar att det inte finns ett korrekt sätt 

att beräkna denna utan rabatten är varierande från bolag till bolag. De fyra 

bestämmelsefaktorerna följer nedan: 
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Graden av likviditet på företagets tillgångar. Om ett företag har tillgångar som är lätt

sålda utan en större prisreduktion är detta företaget mer likvit än exempelvis ett annat

företag  med stora fabriker och svårsålda tillgångar.

Finansiell hälsa och företagets kassaflöden. Denna faktorn säger att ett företag som är

finansiell  välskött med stabila kassaflöden uppvisar högre likviditet än ett motsvarande

företag som blivit finansiellt misskött. Damodaran säger även att företag med negativa

kassaflöden ska handlas till en högre rabatt än ett liknande företag med positiva

kassaflöden.

Möjlighet till framtida börsintroduktion. Denna bestämmelsefaktor bygger på

antagandet att en börsnotering ökar företagets värde. Om ett företag därmed har högre

möjlighet till börsnotering än andra företag bör detta vara inräknat i företagets värde och

därmed ska även illikviditetsrabatten vara mindre.

Storleken på företaget. Desto större marknadsvärde på företaget, desto mindre ska

illikviditetsrabatten vara. Damodaran säger att rabatten, som procentsats av företagets

marknadsvärde kommer att bli mindre när värdet ökar. Detta innebär i praktiken att när

ett företag växer kan den absoluta spreaden vara oförändrad men den relativa spreaden

kommer att minska i och med att företagets marknadsvärde är högre.

Ett annat förhållningssätt som Damodaran skriver om är att illikviditet även beror på 

köparen och hur denna värderar likviditet. Exempelvis värderar kortsiktiga investerare 

likviditet högre då det ökar möjligheterna att sälja av en tillgång dyrt vid ett högt pris 

medan för en långsiktig investerare spelar likviditeten mindre roll på grund av att denne 

kan välja att vänta med sin säljtransaktion tills ett lämpligt tillfälle uppstår. 

För att binda ihop alla dessa delar inom den tidigare forskning som existerar belyser 

forskare alltså att kapitalskatt påverkar en investerares beteende och gör att 

handelsmönstret påverkas vilket flera olika forskare har fört argumentation kring. När 

detta beteende förändras får det sedan vidare konsekvenser vilket vi sett i flera länder i 

de studier vi tidigare presenterat med en förändring i tradingvolymen på en marknad. En 

inlåsningseffekt uppkommer som tidigare forskning anser leder till en stagnation i 

tradingomsättning. Då kapital har svårare att flytta sig mellan olika aktier leder detta till 



17 

att likviditeten på aktiemarknaden till slut påverkas varför vi nu kommer att presentera 

olika teorier kring hur detta illikviditetsproblem närmare uppkommer.  

3.2 Transaktionkostnadsteori 

Varje handelstransaktion består av att ett säljare försöker finna köpare medans köpare 

försöker finna en säljare. På grund av svårigheten med att hitta en handelspartner 

uppstår möjligtvis en kostnad, vilket brukar benämnas som transaktionskostnad. Handel 

med värdepapper har alltid varit förknippat med olika typer av transaktionskostnader. 

Dessa kostnader kan vara exogena eller endogena. Olika typer av exogena 

transaktionskostnader på aktiemarknaden är courtage till mäklare, avgifter på depåer 

och skatter. Endogena transaktionskostnader visar sig istället genom skillnader mellan 

köp- och säljkurs (Amihud, Mendelson & Pedersen, 2005). Nedan följer en fördjupning 

i fyra olika teorier samt kopplingen mellan dem och kapitalskatt. Det är ur dessa teorier 

förväntade effekter av förändringar i kapitalskatt härleds och kommer fungera som 

uppsatsens infallsvinklar för att bidra till att förklara om ett eventuellt samband mellan 

kapitalskatt och likviditet kan föreligga. Genom att presentera följande teorier bör det 

skapas en större förståelse för läsaren vad som kan ligga till grund för ett eventuellt 

samband och det skapas en större möjlighet att uppnå studiens syfte. Dessa 

infallsvinklar härstammar från två magisteruppsatser gällande likviditet (Se Persson & 

Wirfelt, 2015; Funseth & Åkesson, 2013), för att kunna svara på om det finns ett 

samband mellan kapitalskatt och likviditet. 

3.2.1 Klienteleffekten 

Klienteleffekten innebär att aktier med högre transaktionskostnader allokeras till 

investerare med längre investeringshorisonter. Detta innebär i praktiken att investerare 

med lång investeringshorisont antas inneha mindre likvida aktier jämfört med en 

investerare med kort investeringshorisont (Amihud & Mendelson, 1986). Kortsiktiga 

investerare måste möta transaktionskostnader oftare, vilket gör att dessa investerare 

söker sig till mer likvida aktier, då transaktionskostnaden och därmed spreaden 

teoretiskt bör vara lägre. Detta kan alltså påverka investerares beteende i steg 1 i figur 1, 

på grund av att om transaktionskostnaderna ökar blir det dyrare att handla mer frekvent. 

Om investerare därmed vill undvika högre transaktionskostnader måste de söka sig till 

mer likvida aktier eller förlänga sin tidshorisont. 
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Klienteleffekten går att förklara genom ett exempel med två investerare med skilda 

investeringshorisonter (Funseth & Åkesson, 2013). Investerare 1 antas ha en 

investeringshorisont på ett år medans investerare 2 antas ha en investeringshorisont på 

två år. Varje aktie som handlas kostar 100 kronor med en transaktionskostnad som 

uppgår till 1 krona per handelstillfälle. Detta scenario kommer innebära att investerare 1 

som handlar mer frekvent, det vill säga varje år, kommer ha högre transaktionskostnader 

än investerare 2. Anta att investerare 1 köper en aktie vid årets början som denna sedan 

säljer vid årets slut för att därefter investera i en aktie vid början av nästa år. Investerare 

2 följer samma beteende med undantaget att investeringshorisonten istället är två år. Om 

detta investeringsbeteende sker i oändlig tid framöver kommer nuvärdet av 

transaktionskostnaderna vara annorlunda för respektive investerare. Anta en fiktiv 

diskonteringsränta på 4%. 

Investerare 1: 1 + 1/0,04 = 26 kronor 

Investerare 2: 1 + 1/1,04^2 + 1/1,04^4 + 1/1,04^6 + 1/1,04^8  + 1/1,04^10 + ... = 13,25 

kronor 

Nuvärdet av transaktionskostnaderna blir alltså högre när aktien handlas mer frekvent. 

Detta innebär att investerare med kortsiktig investeringshorisont utsätts för högre totala 

transaktionskostnader än investerare med långsiktig tidshorisont (Funseth & Åkesson, 

2013). Långsiktiga investerare har alltså möjligheten att investera i mer illikvida aktier, 

då dessa på lång sikt leder till högre avkastning som ersättning för de högre 

transaktionskostnaderna enligt Amihud och Mendelsson (1986) samt Datar, Naik och 

Radcliffe (1998). Detta antagande är beroende av att marknaden är effektiv enligt 

Famas (1970) effektiva marknadshypotes och ersätter investerare för högre kostnader 

och risk som en investering i mindre likvida aktier medför (Amihud och Mendelson, 

1986). 

På grund av att investerare med längre investeringshorisont erhåller lägre 

transaktionskostnader, precis som i exemplet ovan, kan dessa investerare bjuda över 

kortsiktiga investerare för varje tillgång, oavsett aktiens likviditet. Om de likvida 

aktierna köps av investerare med långsiktig investeringshorisont medför det att endast 

de illikvida aktierna finns kvar. Eftersom de kortsiktiga investerarna är benägna att 
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kunna handla mer frekvent, måste priset på illikvida tillgångarna sjunka för att bli 

attraktiva för kortsiktiga investerare. På grund av detta kommer aktier allokeras till olika 

investerarklientel för att uppnå jämvikt (Amihud och Mendelson, 1986). Likviditet mäts 

vanligtvis genom bid-ask spread, vilket har resulterat i att relationen mellan förväntad 

avkastning och bid-ask spread visat sig vara av ökande konkav funktion enligt Amihud 

och Mendelson (1986). Detta konkava utseende reflekterar klienteleffekten, då illikvida 

tillgångar handlas mindre frekvent vilket innebär att deras transaktionskostnader 

amorteras över längre tidsperioder och följaktligen kommer marginaleffekten av en 

ökning i transaktionskostnaderna vara mindre. Klienteleffekten innebär också att den 

marginella likviditetseffekten minskar med ökningen av transaktionskostnaderna. 

Transaktionskostnader är kostnader som uppstår vid ett ekonomiskt utbyte och brukar 

vanligtvis i teorin bestå av en avgift vid varje transaktion. Kapitalskatt fungerar 

annorlunda, då investerare betalar en avgift endast vid realisering av kapitalvinst. Detta 

innebär att ingen transaktionskostnad uppstår vid köp av aktie eller vid försäljning av en 

aktie med negativ avkastning. Rationella investerare vill maximera sin avkastning 

utifrån den lägsta relativa risknivån vilket gör att investerare inte placerar sitt kapital i 

aktier med förväntan av en negativ avkastning. På grund av detta bör kapitalskatt 

benämnas som en transaktionskostnad trots att kostnader för investerare inte 

automatiskt måste uppstå vid varje transaktion. 

En högre kapitalskatt på aktiemarknaden innebär därmed högre transaktionskostnader 

på alla aktier, oavsett likviditet. Teorin gällande klienteleffekten säger att högre 

transaktionskostnader bör leda till att investerare blir mer långsiktiga i sin 

investeringshorisont och handlar mindre frekvent. Detta innebär att likviditeten 

försämras vilket stämmer överens med Meade (1990) gällande en möjlig 

inlåsningseffekt vilket motsvarar steg 3 i figur 1. 

3.2.2 Handelshypotesen 

Nästa infallsvinkel för att förklara kapitalskattens påverkan på likviditet och därigenom 

kunna besvara studiens problemformulering är handelshypotesen. Denna teori 

uppenbarar sig på flera olika sätt, exempelvis innebär handelshypotesen att likviditeten 

begränsas i aktier med en stor aktieägare på grund av att det finns färre fria aktier i en 

sådan ägarstruktur, enligt Ginglinger och Hamon (2012). Teorin grundar sig i 
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antagandet att stora aktieägare antas vara mer långsiktiga i sina innehav och därmed 

finns det färre kortsiktiga aktier till försäljning vilket påverkar likviditeten negativt. 

Meade (1990) argumenterar för att en ökad kapitalskatt skapar en inlåsningseffekt. 

Detta innebär att investerare besitter sitt aktieinnehav längre vilket betyder att 

investerare blir mer långsiktiga i deras aktieinnehav i enlighet med steg 3 i figur 1. Då 

Ginglinger och Hamon (2012) säger att en större andel långsiktiga investerare har en 

negativ påverkan på likviditet bör därmed en ökning i kapitalskatt utmynna i samma 

effekt. En annan teoretiskt förklaring av handelshypotesen är att desto fler större 

aktieägare, desto mindre investerare som kan handla i aktier. Då det blir svårare att hitta 

säljare och köpare till aktierna minskar likviditeten menar Demzets (1968).  

Handelshypotesen innebär också att en akties likviditet påverkas av investerares 

benägenhet att omsätta sin portfölj av aktier vilket därmed går att härleda till steg 1 i vår 

modell där en investerares beteende är huvudpunkten. En högre benägenhet att omsätta 

aktier ger en högre likviditet enligt Demsetz (1968) och Merton (1987). Meade (1990) 

menar att kapitalomslutningen stagnerar av en högre kapitalskatt, då det endast är vid 

transaktion aktien blir föremål för beskattning. En ökning av kapitalskatt har därmed en 

negativ påverkan på investerares benägenhet att omsätta aktier vilket stärker argumentet 

för en minskad likviditet. 

3.2.3 Flight to liquidity 

En annan teori som kan användas till att förklara sambandet mellan kapitalskatt och 

likviditet är flight to liquidity. Teorin menar att en sjunkande likviditet på 

aktiemarknaden innebär att likviditetsrisker för investerare ökar incitamentet för 

investerare att flytta sitt kapital till mer likvida tillgångar och därmed minska riskerna 

(Amihud, 2002; Acharya & Pedersen, 2005). Begreppet flight to liquidity brukar 

vanligtvis benämnas i kristider, då investerare placerar kapital i andra tillgångsslag, men 

begreppet säger även att investerare söker sig till aktier med högre likviditet (Amihud, 

2002). Med detta resonemang om en förflyttning av kapital kan paralleller dras till steg 

2 i Figur 1 där en investerares beteende påverkas vilket leder till förändringar i trading. 

Meade (1990) menar att aktiers likviditet försämras utav en högre kapitalskatt på grund 

av en inlåsningseffekt som uppvisas i steg 3 i figur 1, där investerar besitter sin 

investering längre med anseende att förskjuta skattebetalning. Teorin gällande flight to 
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liquidity menar istället att aktiers likviditet försämras på grund av att kapital flyttas till 

andra tillgångsslag. Dessa teorier är överens gällande att likviditeten försämras men är 

oense till varför detta skulle uppstå. 

Begreppet flight to liquidity säger även att investerare söker sig till mer likvida aktier 

vid en sjunkande likviditet på aktiemarknaden. En högre kapitalskatt påverkar 

automatiskt transaktioner av alla aktier. Om teorin gällande det negativa sambandet 

mellan transaktionskostnader och likviditet är korrekt skulle en ökad kapitalskatt 

resultera till en försämrad likviditet på alla aktier. Investerare kan därmed söka sig till 

de mest likvida aktierna trots att likviditeten försämrades även i dessa, enligt begreppet 

flight to liquidity. Detta skulle i praktiken innebära att likviditeten försämras i större 

grad hos aktier med redan lägre likviditet. Teorin angående flight to liquidity kan 

därmed också användas till att förklara sambandet mellan kapitalskatt och likviditet om 

det påvisar skillnader i försämrad likviditet mellan likvida och illikvida aktier. I figur 1 

är det i steg 2 där tradingförändringar uppvisas som begreppet flight to liquidity 

otvivelaktligen faller inom på grund av ovan nämnda förklaringar. 

3.2.4 Signalteori 

Signalteori presenterades av Spence (1973) där arbetsmarknaden används som verktyg 

för att förklara begreppet signalteori. Spence utgår från en situation där en anställning 

ska genomföras av en arbetsgivare. Valet av anställning enligt Spence grundar sig i att 

hitta en arbetssökare med högst produktivitet. Problemet ligger i att arbetsgivaren inte 

kan veta säkert huruvida arbetaren är produktiv eller inte, varken innan 

anställningstillfället eller direkt efter att valet har gjorts. Anställningen kan därmed 

liknas vid att köpa en lott för att medverka i ett lotteri. I detta fallet är lottens pris lönen 

till den nyanställde. Arbetsgivarens problematisering ligger i hur mycket den är beredd 

att betala för den nyanställde, det vill säga hur mycket arbetsgivaren är beredd att betala 

för att medverka i lotteriet. Signalteorin innebär därmed att arbetsgivaren letar efter data 

som signalerar någon form av produktivitet, på arbetsmarknaden är exempelvis signaler 

utbildning och tidigare arbeten. En bra utbildning är dock ingen garanti på att arbetaren 

är produktiv, utan endast en signal som gör beslutet för arbetsgivaren enklare. Detta 

innebär alltså att informationsasymmetrin mellan arbetsgivare och arbetssökande 

minskar. 
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Det är också möjligt att dra liknelser mellan den ursprungliga teorin gällande signalteori 

och investerares beteende på aktiemarknaden i enlighet med Persson och Wirfelt (2015). 

På grund av att arbetsgivaren inte kan vara helt säker på den anställdes produktivitet, 

går anställningen att jämföras med en investering under osäkerhet. Kirmani och Rao 

(2000) förklarar att informationsasymmetri även finna på aktiemarknaden, då insiders 

har mer vetskap om kvalitet i bolag jämfört med resterande investerare. På grund av 

detta är en investering i aktier också en investering i osäkerhet, då investeraren inte kan 

vara säker på företagets kvalitet. Frågan blir därmed vilka signaler investerare använder 

sig av som indikationer på kvalitet vid investeringar. Ross (1973) menar att 

skuldsättningsgraden ger en sådan indikation medan en annan studie av Bhattacharya 

(1979) förklarar att utdelningar är en indikation på kvalitet. Tidigare forskning antyder 

(se Chen & Xiong, 2001; Vassalou & Xing, 2004) att det finns en korrelation mellan 

konkursrisk och småbolag, vilket ökar svårigheten med att signalera kvalitet för 

småbolag. Detta borde därmed minska efterfrågan av aktier i småbolag, vilket 

automatiskt minskar likviditet för aktieslaget. 

En annan infallsvinkel är sambandet mellan antalet aktieanalytiker som studerar ett visst 

bolag och dess börsvärde. Fortin och Roth (2007) menar att det finns ett positivt 

samband mellan antalet aktieanalytiker som följer bolaget och dess börsvärde. Desto 

fler analyser som genomförs, desto mer information finns tillgänglig för investerare, 

vilket teoretiskt bör minska informationsasymmetrin mellan företag och investerare. På 

grund av att informationsflödet ökar finns det mer data tillgänglig, vilket underlättar för 

investerare att ta ett korrekt beslut, vilket ökar handeln i aktien. Detta ligger även i linje 

med steg 2 i figur 1 där en investerares beteende påverkas vilket leder till förändringar i 

trading. Det finns alltså fler signaler tillgängliga som indikerar bolagets kvalitet. 

Enligt signalteori bör handeln i mindre bolag vara lägre, vilket indikerar på en lägre 

likviditet i småbolag. Informationsasymmetrin är teoretiskt mindre i större bolag vilket 

innebär att dessa anses vara mera kvalitativa aktier.  

3.3 Hypotesformulering 

Syftet med uppsatsen är att studera sambandet mellan kapitalskatt och likviditet med 

kontroll för andra faktorer som kan tänkas förklara skillnader i likviditet på 

aktiemarknaden. Syftets uppkomst härstammar från en kedja av reaktioner, vilka 
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presenteras i figur 1, där det finns teoretisk förankring att kapitalskatt bör ha ett negativt 

samband med likviditet. 

Studiens teoretiska referensram består av tre infallsvinklar vilka skulle kunna förklara 

ett negativt samband mellan kapitalskatt och likviditet. Dessa infallsvinklar är 

klienteleffekten, handelshypotesen samt flight to liquidity, vilka har presenterats i detalj 

ovan. Klienteleffekten förklarar att högre transaktionskostnader bör öka investerares 

investeringshorisont (Amihud och Mendelson, 1986), vilket skulle minska aktiers 

omsättningshastighet och möjliggöra en inlåsningseffekt på aktiemarknaden, i enlighet 

med steg 3 i figur 1. Vidare kan även resultatet förklaras av begreppet flight to liquidity, 

då investera söker sig till mer likvida tillgångar vid en sjunkande likviditet på 

aktiemarknaden (Amihud, 2002). En ökning i kapitalskatt medför högre 

transaktionskostnader på hela aktiemarknaden, vilket skulle kunna leda till att 

investerare flyttar sitt kapital till andra tillgångar, i enlighet med flight to liquidity. Detta 

skulle leda till att likviditeten på aktiemarknaden minskar vilket skulle indikera på ett 

negativt samband mellan kapitalskatt och likviditet. Även handelshypotesen skulle 

antyda ett negativt sambandet mellan kapitalskatt och likviditet, då investerares 

benägenhet att omsätta sin portfölj har en effekt på aktiers likviditet (Demsetz, 1968; 

Merton, 1987). Meade (1990) förklarar att kapitalomslutningen stagnerar av en högre 

kapitalskatt, då en aktie endast blir föremål för beskattning vid försäljning. Detta 

antagande är i linje med Chaplinsky och Seyhuns (1990) samt Dyls (1979) resultat, att 

en investerare alltid vill maximera sin egna vinning och medvetet väljer att inte sälja av 

en tillgång, med anledning att flytta fram skattebetalningen. Även tidigare forskning 

gällande kapitalskatt och tradingvolym styrker att ett negativt samband skulle föreligga, 

då Hayashida och Ono (2010) påvisade en ökad handelsvolym i anslutning till en 

skattesänkning medan en svensk studie av Daunfeldt, Praski-Ståhlgren och Rudholm 

(2010) uppger att en höjning av kapitalskatt genererar färre realiseringar av aktier på 

den svenska börsen. 

Tillsammans innebär dessa teorier att ett negativt samband mellan kapitalskatt och 

likviditet borde finnas på den svenska aktiemarknaden vilket genererar följande 

hypotes. 

Hypotes: Det finns ett negativt samband mellan kapitalskatt och likviditet. 
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4. Empirisk metod
I detta kapitel kommer studiens modell att presenteras samt vilken data som krävs för

att genomföra studien. Det kommer även genomföras en operationalisering, där en

genomgång sker av varje variabel i modellen. Detta ökar förståelsen för alla delar och

säkerställer att studien undersöker vad det är tänkt att den ska göra, för att ha

möjligheten att uppnå hög validitet. Kapitlet fortsätter med att beskriva studiens urval

samt en genomgång av studiens bortfall. Avslutningsvis sker en beskrivning över hur

empirin ska analyseras för att kunna svara på studiens syfte gällande om ett samband

föreligger mellan kapitalskatt och likviditet.

4.1 Studiens modell 

Genom att studera tidigare studier har vi fått en bild över hur andra har valt att ställa 

upp modeller kring begreppet likviditet och dess samband med olika parametrar. Då vi 

inte har funnit någon tidigare studie vilken har undersökt sambandet mellan kapitalskatt 

och likviditet, har vi fått anpassa vår modell till detta för att kunna bekräfta eller 

förkasta studiens hypotes. Här har vi utgått från figur 1 från problemdiskussionen och 

utvecklat denna för att påvisa att vi måste inkludera kontrollvariabler för att kunna 

uppnå studiens syfte. 

Figur 2: Påbyggnad av studiens grundmodell som inkluderar kontrollvariabler där P står för aktiepris, S 

står för storlek, V för volatilitet och R för rösträttsdifferentiering (Egen modell). 
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Studiens beroende variabel är därmed likviditet, då eventuella effekter kommer att 

analyseras efter förändringar i studiens oberoende variabel, vilket är kapitalskatt. I Figur 

2 framgår att vi inkluderar fyra stycken kontrollvariabler för att säkerställa att dessa 

faktorer inte påverkar sambandet mellan kapitalskatt och likviditet. Modellen är 

uppställd enligt följande: 

Likviditet = Kapitalskatt + Storlek + Aktiepris + Volatilitet på avkastning + 

Rösträttsdifferentiering 

4.2 Databehov 

Modellen som beskrivs ovan och som syftar till att besvara studiens hypotes är i behov 

av relevant och tillförlitlig data. Genom att grundligt gå igenom modellen och dess 

variabler skapar vi en viktig utgångspunkt och förståelse för vilka variabler som behövs 

för att kunna förkasta eller bekräfta studiens hypoteser, vilket är viktigt för att gå vidare 

och samla in data på ett effektivt sätt. Eftersom studiens problem berör om det 

föreligger ett samband mellan kapitalskatt och likviditet är detta två variabler vi behöver 

data för. Utöver detta behöver modellen kontrollvariabler för att säkerställa att 

sambandet mellan kapitalskatt och likviditet inte är influerat av förändringar i andra 

variabler. De kontrollvariabler vi har valt att inkludera är storleken på företag, aktiepris, 

volatilitet på avkastning samt information om aktien är en stamaktie eller preferensaktie, 

vilket även går att utläsa av figur 2. 

4.3 Operationalisering av studiens variabler 

Att genomföra en utförlig operationalisering innebär en ökad validitet, eftersom 

studiens mått och begrepp förklaras vilket säkerställer att studien testar det som den 

avses att testa (Bryman & Bell, 2011). Detta kapitlet kommer diskutera studiens 

regressionsmodell och försöker operationalisera teori till mätbara variabler som kan 

användas för att testa studiens hypoteser. Operationaliseringen kommer delas upp i tre 

olika delar; beroende variabel, oberoende variabel och kontrollvariabler. Alla dessa 

variabler kommer beskrivas för att förtydliga varför vi valt att ta med dessa i vår modell. 
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4.3.1 Operationaliseringsmodell 

Figur 3: Förklaring över hur studiens samband undersöks med utgångspunkt i studiens grundmodell. 

Figur 3 ovan påvisar grafiskt att studien vill undersöka om ett samband föreligger 

mellan kapitalskatt och likviditet. De rödmarkerade inslagen i tabellen, vilket vi tidigare 

angett i studiens problemdiskussion, är steg i en process där en förändring i kapitalskatt 

anses påverka aktiemarknadens likviditet. Studiens huvudfokus är att analysera 

sambandet mellan kedjans första länk och sista länk vilket innebär att våra 

rödmarkerade länkar endast kommer användas för att analysera och dra slutsatser 

angående studiens huvudsyfte. Vilka variabler som används för att svara på studiens 

problemformulering och dess definition beskrivs överskådligt i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1: Operationaliseringsmodell över studiens variabler. 

4.3.2 Beroende variabel 

Modellens beroende variabel är den variabel som ska förklaras i studiens regression. Då 

denna studie syftar till att studera om det föreligger ett samband mellan likviditet och 

kapitalskatt, blir likviditet studiens beroende variabel, likt många tidigare studier, trots 

att de studerar sambandet mot någonting annat än kapitalskatt. Exempelvis undersöker 

Jacoby och Zheng (2010) sambandet mellan likviditet och kapitalstruktur medan 

Borbos, Jacobsson och Skoglund (2001) undersöker sambandet mellan likviditet och 

marknadsstruktur. För att tydliggöra vad som menas med likviditet på aktiemarknaden 

kommer vi att presentera de fyra vanligaste definitionerna bland forskare här nedan följt 

av de mest förekommande måtten av likviditet i tidigare forskning. Presentation av 
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definitionerna görs inte för att välja vilken definition vi arbetar efter utan snarare för att 

kunna öka förståelsen för läsaren samt att kunna använda perspektiven vid motivering 

av likviditetsmått. 

4.3.2.1 Olika perspektiv på likviditet 

Det råder olika meningar om vad likviditet faktiskt betyder. Definitionerna är många 

men flertalet av dem förklarar samma sak men med olika vinklingar. Vi väljer att kort 

presentera fyra stycken vanliga definitioner som vi finner i tidigare studier som berört 

likviditet. En tydlig och enkel definition är Oxelheims (1997) som definierar begreppet 

som möjligheten att handla med normala volymer till nuvarande marknadspris. En som 

anser att det innefattar något mer är Bernstein (1987) som menar att för en marknad ska 

anses vara likvid måste det finnas ett stort utbud av köpare och säljare. Han menar 

vidare att då en investerare har en mindre ägarandel i bolaget kommer inflytandet att 

vara lågt och att det därför är av stor vikt för investeraren att aktien har en hög likviditet 

så att denne snabbt kan dra tillbaka sin investering. Harris (1990) å sin sida anser att 

likviditet är mer invecklat och uppbyggt kring fyra olika delar. Den första delen är 

omedelbarhet som innebär att man snabbt ska kunna avyttra sin tillgång till givet pris 

för att det ska anses vara en likvid marknad. Bredd är det andra inslaget som innefattar 

transaktionskostnad och säger att en lägre transaktionskostnad innebär en ökad 

likviditet. Sedan tillkommer djup som innebär hur stor påverkan handeln av en tillgång 

har på dess marknadsplats och sist ut är återhämtningsförmåga som innefattar den tid 

det tar för en tillgång för att återgå till jämviktspris efter en temporärförändring, desto 

snabbare ju bättre likviditet. Även Stumpp och Scott (1991) anser att likviditet är 

uppbyggt av flera olika synsätt, till skillnad mot Harris har de dock enbart 3 delar. Det 

första synsättet, det smala, innebär att man inte påverkar marknaden genom att köpa och 

sälja värdepapper vilket kan liknas vid Harris begrepp djup, detta mäts vanligtvis genom 

bid-ask spreaden. Det lite bredare synsättet tar upp benägenheten bland investerare att 

delta i handeln och studeras enkelt genom den dagliga omsättningsvolymen på 

marknaden. Det bredaste synsättet anser att likviditet berör alla tillgängliga tillgångar på 

värdepappersmarknaden samt för hela ekonomin som helhet. Utifrån ovan nämnda 

definitioner kan man dra slutsatsen att det finns flera olika definitioner, detta är enbart 

ett fåtal av den stora massan men då dessa finns i tidigare studier väljer även vi att 

inkludera dessa i vår studie. De går från ganska enkla definitioner till att byggas på mer 

och mer och innefatta flera olika element. Det viktiga för vår studie är om kapitalskatten 
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har ett samband med likviditeten och att välja en definition är därför inte av vikt men 

genom att presentera dessa bygger vi upp en större förståelse för läsaren. 

4.3.2.2 Olika mått på likviditet 

Eftersom studiens syfte är att undersöka huruvida ett samband mellan likviditet och 

kapitalskatt föreligger är det av yttersta vikt att likviditeten kan beräknas på effektivt 

och relevant sätt. På grund av detta har vi studerat flera olika angreppssätt på hur man 

kan beräkna likviditet på aktiemarknaden. Vi konstaterar att det finns olika sätt man kan 

använda sig av för att beräkna likviditet. Vi har dock enbart valt att presentera de 

vanligast förekommande i tidigare studier (Se Hanley, Kumar & Seguin, 1993; Corwin, 

1999; Heflin & Shaw, 2000; och Jacoby & Zheng, 2010). Spreaden är ett av de måtten 

som forskare använder sig av, dock finns det flera olika angreppssätt då spreaden 

beräknas. Amihud och Mendelson (1986) använder sig av ett mått som benämns som 

den relativa bid-ask spreaden. Denna beräknas genom att subtrahera bidkursen från 

askkursen och sedan dividera med rådande aktiekurs. Genom detta får man att en 

illikvid aktie har en stor spread i förhållande till sitt eget aktiepris. Den relativa bidask-

spreaden innebär alltså att man undersöker hur stor spreaden är relativt aktiepriset. 

Relativ bidask spread = (askkurs-bidkurs) / aktiepris 

Marshall och Young (2003) använder istället den effektiva spreaden som likviditetsmått 

i sin studie på den australiensiska aktiemarknaden. Denna bygger på att i första steget 

räkna ut bid-ask spreaden och sedan sätta denna i relation till ask och bidkursen. 

Formeln för den effektiva spreaden formuleras enligt följande: 

Effektiv spread = (askkurs-bidkurs) / ((askkurs + bidkurs) /2) 

Marshall och Young (2003) pratar även om en amorterad spread som bygger vidare på 

den effektiva spreaden multiplicerat med omsättningshastigheten. 

Omsättningshastigheten erhålls genom att dividera antalet omsatta aktier med antalet 

utestående aktier. 

Amorterad spread = effektiv spread * omsättningshastighet 



31 
 

Även Amihud (2002) presenterar ett alternativt angreppsätt från sin relativa spread 

nämligen måttet ILLIQ vilket beräknas som en kvot mellan aktiens avkastning i kronor 

samt tradingvolymen i kronor på ett månadsgenomsnitt. Anledningen till detta 

alternativa angreppsätt är att tillgängligheten till data ibland gör att det andra måttet inte 

går att beräkna varför detta kan användas istället 

 

ILLIQ = (Månadsgenomsnitt av daglig aktieavkastning / månadsgenomsnitt av daglig 

aktieomsättning) 

 

Även andra mått än spreadar har använts för att undersöka likviditeten på börser. Ett av 

dessa är omsättningshastigheten på aktier som avser antalet omsatta aktier genom hur 

många utestående aktier som finns på marknaden. Marshall och Young (2003) samt 

Datar , Naik och Radcliffe (1998) är två exempel på studier som använt sig av 

omsättningshastighet. Ett vanligt argument att använda omsättningshastigheten istället 

för spreadar är att det är enklare att få tag på historisk data (Datar, Naik & Radcliffe, 

1998). Andra forskare menar att spreadar inte går att använda för att mäta likviditet med 

hänsyn till att investerare faktiskt inte betalar till den spridning som spreaden visar utan 

egentligen betydligt mindre, detta skulle leda till att man utgår från en missvisande 

indikator (Peterson & Fialkowski, 1994).  

 

Omsättningshastighet = Antalet omsatta aktier/Antalet utestående aktier 

 

Då flera tidigare studier gällande likviditet har använt sig av olika slags spreadar har vi i 

denna studie valt att inkludera en av dessa som likviditetsmått. Harris presenterar i en av 

sina fyra delar, att bredd innefattar transaktionskostnader och då spread är en 

transaktionskostnad får det anses vara ett relevant mått på likviditet. Bernstein (1987) 

menar att en hög likviditet innebär att en investerare snabbt kan dra tillbaka sin 

investering, vid en hög spread är inte detta möjligt varför även detta styrker vårt val av 

spread som ett likviditetsmått.  Amihud och Mendelson är ett vanligt förekommande par 

som figurerar i de flesta av tidigare likviditetsstudier (Se Hanley, Kumar och Seguin, 

1993; Corwin, 1999; Heflin och Shaw, 2000 och Jacoby och Zheng, 2010) varför vi valt 

ett av deras mått för likviditet. Då de utgår från den relativa bid-ask spreaden när data 

finns för detta, (Amihud & Mendelson, 1986) har även vi valt att ta med det i vår studie. 

Problemet som nämns kring spreadar är att det främst är anpassat för en kvotdriven 
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marknad likt den amerikanska varför vi även valt att ta med ett annat mått för likviditet 

som mer är anpassat för den svenska orderdrivna marknaden (Marshall & Young, 

2003). Här anger Datar, Naik och Radcliffe (1998) att omsättningshastigheten är ett 

lämpligt mått eftersom det är ett handelsbaserat mått och därför inte står inför samma 

problem som spreadmått varför vi valt det som studiens andra likviditetsmått. Detta 

stämmer även överens med Oxelheims (1997) definition av likviditet som diskuterar i 

termer angående normala volymer. Valet av mått styrks även av Stumpp och Scotts 

(1991) bredare synfält angående benägenhet att delta i handeln som bör mätas genom 

omsättningshastighet. 

4.3.3 Oberoende variabel 

Vår oberoende variabel är kapitalskatt eftersom studiens syfte är att studera vilken 

effekt kapitalskatt har på den beroende variabeln likviditet. På grund av detta är vi 

tvungna att använda en mätbar variabel av kapitalskatt. Problematiken med 

operationalisering av kapitalskatt är att det endast finns siffror presenterade årligen. Att 

mäta kapitalskatt på exempelvis dagsbasis skulle kräva daglig statistik gällande inkomst 

av kapital och nettoskatt på inkomst av kapital. Valet av mått blir istället procentsatsen 

den genomsnittliga kapitalskatten på årsbasis. Den genomsnittliga kapitalskatten 

beräknas genom att dividera den årliga nettoskatten på inkomst av kapital med summan 

av inkomst av kapital. I enlighet med Hayashida och Ono (2010) valde vi att använda 

oss av den genomsnittliga kapitalskatten per år då det är representativt vad investerare 

betalar i kapitalskatt i snitt under året.  Genom att göra detta val, anser vi att vår 

problemformulering går att besvara på ett tillfredsställande sätt då det är möjligt att 

studera sambandet mellan kapitalskatt och likviditet. 

4.3.4 Kontrollvariabler 

För att kunna studera sambandet mellan kapitalskatt och likviditet valde vi att inkludera 

tre kontrollvariabler i vår studie. På grund av detta kommer modellens validitet stärkas i 

och med att vi justerar för skillnader mellan företagen som kan påverka sambandet. 

Utöver dessa tre kontrollvariabler kommer vi inkludera en dummyvariabel som tar 

hänsyn till om aktien är stam- eller preferensaktie.  

Valet av kontrollvariabler i modellen grundar sig från den befintliga forskningen. 

Eftersom det råder en brist av studier angående kapitalskatt och likviditet har vi istället 



33 

fått använda oss av mer generella likviditetsstudier för att bestämma vilka 

kontrollvariabler som ska inkluderas i modellen. Tidigare studier av bland annat 

Hanley, Kumar och Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) samt 

Jacoby och Zheng (2010) har använt företagets storlek, aktiepris och volatilitet på 

avkastning som kontrollvariabler vid studier gällande likviditet. Dessa kontrollvariabler 

har därmed även inkluderas i vår studie för att ge ytterligare förklaring till sambandet 

mellan kapitalskatt och likviditet. Nedan presenteras motiv till varför 

kontrollvariablerna har inkluderats i studiens modell samt vilket mått vi valt att 

använda. 

Företagets storlek 

På grund av att det inte är endast kapitalskatt som påverkar aktiers likviditet har vi valt 

att inkludera företagets storlek som en kontrollvariabel i enlighet med Hanley, Kumar 

och Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och Zheng 

(2010). Bland annat säger Jacoby och Zheng (2010) att ett större företag har fler 

aktieägare vilket leder till att fler investerare kan handla med varandra. Detta innebär att 

desto större företag, desto bättre likviditet i aktien, allt annat lika. På grund av att vi 

inkluderar företagets storlek som en kontrollvariabel i vår studie kan vi säkerställa att 

sambandet mellan kapitalskatt och likviditet inte är en funktion av företagets storlek. 

I vår studie definieras företagets storlek som marknadsvärdet av företagets kapital. Detta 

marknadsvärde beräknas genom att multiplicera det genomsnittliga månatliga 

stängningspriset under året med det genomsnittliga antalet utestående aktier under året. 

På grund av att vi väljer börsvärde som storleksmått vilket innehåller två faktorer, antal 

aktier och aktiepris blir det av vikt att undersöka eventuell multikollinearitet då pris är 

en av studiens kontrollvariabler. I enlighet med Heflin och Shaw (2000) samt Jacoby 

och Zheng (2010) har vi valt att justera skevheten i variabeln genom att använda dess 

naturliga logaritm. Genom att använda oss av den naturliga logaritmen undviker vi 

skevheten som visas i  normalfördelningsdiagram i bilaga 2. 

Företagets storlek =  

(ln) Genomsnittliga månadsliga stängningspriser under året * Genomsnittliga antalet 

utestående aktier under året 
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Aktiepris 

Det är inte endast företagets storlek som kan påverka sambandet mellan kapitalskatt och 

likviditet vilket leder till att vi även inkluderar aktiepris som en kontrollvariabel i vår 

studie. Detta är i enlighet med tidigare forskning där bland annat Hanley, Kumar och 

Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och Zheng (2010) 

säger att nivån på aktiepriset, allt annat lika, har en negativ effekt på aktiens likviditet. 

Anledningen är att en aktie med lägre aktiepris kan omsättas fler gånger utav en 

investerare än en aktie med högre aktiepris givet en bestämd kapitalmängd. Detta 

innebär att aktier med ett lägre aktiepris antas ha en högre likviditet än aktier med högre 

aktiepris. Coffee (1991) förklarar att institutionella investerare föredrar att investera i 

aktier med lägre aktiepris eftersom institutionella investerare vill ha möjligheten till att 

snabbt och billigt kunna sälja av sina innehav. Detta innebär att prisnivån kan ha en 

direkt effekt på aktiers likviditet, vilket innebär att vi valt att inkludera aktiepris som en 

kontrollvariabel i vår studie. 

Kontrollvariabeln aktiepris beräknas genom att summera samtliga stängningspriser 

under ett år för respektive företag och dividera detta med antalet handelsdagar under 

året, vilket överensstämmer med bland annat Hanley, Kumar och Seguin (1993), 

Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och Zheng (2010). Precis som med 

företagets storlek har vi valt att justera variabelns skevhet genom att använda oss av den 

naturliga logaritmen för att skapa en normalfördelning i variabeln som visas i bilaga 3. 

Detta ger oss ett logaritmerat årligt genomsnittsvärde på företagets aktiepris som sedan 

används i studiens modell. 

Aktiepris = (ln) Summan av stängningskurser under året/Antalet handelsdagar under 

året 

Volatilitet på avkastning 

Hanley, Kumar och Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby 

och Zheng (2010) menar att även företagets risk kan påverka sambandet mellan 

kapitalskatt och likviditet. En investerare kommer föredra att investera i en aktie med 

lägre risk, allt annat lika. Detta innebär att aktiens likviditet kan påverkas av hur 

riskfyllt företaget och dess verksamhet. Ett annat förhållningssätt presenterades av 

Brogaard (2010), där han skriver att högfrekvenshandel tenderar att dämpa volatiliteten 
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på daglig basis. En intressant diskussion blir då enligt följande, om det är den höga 

likviditeten som skapar låg volatilitet eller är det den låga volatiliteten som minskar 

aktiens likviditet  Vi har valt att inkludera volatilitet som en kontrollvariabel i vår 

studie i enlighet med bland annat Hanley, Kumar och Seguin (1993), Corwin (1999), 

Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och Zheng (2010). Det går att mäta risken i ett 

företags aktie på flera olika sätt, två exempel är betavärde och den årliga genomsnittliga 

standardavvikelsen på avkastningen. En stor skillnad mellan dessa mått är att 

standardavvikelse inte tar hänsyn till marknaden, likt vad ett betavärde gör. På grund av 

att denna studie utförs med syfte att utvärdera sambandet mellan kapitalskatt och 

likviditet individuellt mellan företagen har vi valt att använda oss av standardavvikelsen 

för att mäta risken i ett företags aktie i enlighet med Heflin och Shaw (2000) samt 

Jacoby och Zheng (2010). Vi anser att detta är ett mer relevant mått på företagets risk, 

istället för att använda ett mått på företagets risk i förhållande till marknaden, vilket 

också motiverar vårt val av standardavvikelse. På grund av att studiens modell justerar 

för företagets risk ökar detta modellen validitet och skapar en bättre bild av förhållandet 

mellan kapitalskatt och likviditet. 

Volatilitet på avkastning beräknas därmed genom att samla in data gällande 

genomsnittliga månadspriser under året för respektive företag. Dessa genomsnittliga 

månadspriserna divideras därefter med det genomsnittliga månadspriset för månaden 

tidigare. Detta värde subtraheras sedan med ett för att få fram den procentuella 

förändringen i aktiekursen.  

Volatilitet på avkastning =  årligt snitt av standardavvikelsen på månadsliga 

avkastningen 

Rösträttsdifferentiering 

Vi väljer att addera en dummyvariabel som tar hänsyn till om aktieslaget är av 

karaktären stamaktie eller preferensaktier. Anledningen till detta är att placerare kan 

inneha aktierna av olika anledningar varför kapitalskatten kan anses vara av mindre vikt 

eftersom ändamålet med innehavet kan vara annat än ekonomiskt. Då företag ger ut 

aktier med ett högre röstvärde lockar detta till sig investerare som söker kontroll över 

bolag (Holmström & Tirole, 1993), vilket leder  till att dessa aktier tenderar att ha mer 

långsiktiga investerare. Detta bygger även upp ett adverse selection problem då dessa 



36 
 

investerare kan få tillgång till mer information vilket avskräcker mindre placerare att gå 

in i dessa aktieslag vilket i det långa perspektivet påverkar likviditeten för 

preferensaktier (Ginglinger & Hamon 2012). Sammanfattningsvis anser Holmström och 

Tirole (1993) att de som söker kontroll över bolag avser att handla preferensaktier 

medan vanliga investerare som söker avkastning tenderar att söka sig till stamaktier som 

därför bör vara mer likvida. I studien tar vi hänsyn till detta genom att ta med en 

dummyvariabel i regressionskörningen där preferensaktier får värde 1 och stamaktier 

värde 0. Detta möjliggör att vi kan separera dessa och studera resultatet och analysera 

eventuella skillnader. 

 

4.4 Urval 

För att uppfylla studiens syfte behöver vi tillgång till en hel del data för flera olika 

variabler. Denna data ska användas för att besvara studiens problemformulering och 

leda till att vi kan dra generaliserbara slutsatser om sambandet mellan likviditet och 

kapitalskatt. Som vi tidigare angett har vissa avgränsningar gjorts, dels för att studiens 

syfte uppnås genom dessa och dels för att tidsperioden är begränsad. Studiens 

avgränsning är satt till att enbart undersöka Stockholmsbörsens A-, O- samt OTC-lista 

mellan 1992-01-01 och 2000-12-31. Anledningen är som tidigare sagts att denna period 

innehåller kapitalskattesatsförändringar och bör därigenom vara anpassad för att 

undersöka sambandet mellan likviditet och kapitalskatt. Urvalsgruppen togs sedan ut 

genom att använda Nasdaq OMXs hemsida och ta fram alla börsbolag noterade på 

dagens large-, mid- och small cap-lista (Nasdaq OMX, 2016). Därefter granskade vi 

vilka företag av dessa som var noterade på dåtidens aktuella listor genom datastream 

och företagens hemsidor. Samtidigt undersöktes alla nylistade bolag, avnoterade bolag 

och sammanslagningar på skatteverkets hemsida under tidsspannet 1992-2001. Sedan 

sammanställde vi allt detta och för att tas med i studien krävdes att det fanns siffror för 

samtliga variabler i mer än tolv månader under den aktuella tidsperioden. Anledningen 

till detta krav på fullständiga siffror i mer än tolv månader var dels för att kunna 

undersöka förändringar mot kapitalskatt som är mätt årsvis och dels för att försäkra oss 

om att våra beräkningar under senare del inte bygger på felaktiga uppgifter i datan som 

kan påverka resultatet. 
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Vår urvalspopulation hamnade därmed på 147 företag med fullständig data för mer än 

tolv månader. Dessa 147 företag presenteras i bilaga 4. 

 

4.5 Bortfallsanalys 

För att ha möjligheten att dra generaliserbara resultat över det samband vi ämnar 

undersöka är det viktigt att kunna påvisa att den grupp av företag som undersöks kan 

anses representera hela populationen (Bryman & Bell 2011). För att säkerställa att det 

datamaterial som använts kan representera hela populationen väljer vi att presentera en 

bortfallsanalys där samtliga bortfall listas i bilaga 5. I de ursprungliga avgränsningarna 

angav vi att sambandet skulle undersökas på OMX Nordiq Stockholms A-, O- samt 

OTC-lista under tidsperioden 1992-01-01 till 2000-12-31. På grund av detta är det 

enbart bortfall inom denna avgränsning som blir aktuell att presentera. Då ett kriterium 

var att bolag måste varit listat i mer än tolv månader faller bolag som understiger detta 

utanför urvalspopulationen och medtags därför inte i bortfallsanalysen.  

 

Resultaten från bortfallsanalysen visar att 65,4% av hela den samlade populationen är 

avsedd att involveras i regressionerna då detta redovisas på årsbasis i bilaga 5. För dessa 

bolag finns det tillförlitlig och fullständig data. Bortfallsanalysen visar att 2,2% av 

urvalet inte hade tillförlitlig data medans 32,5% av urvalets mätpunkter saknade data 

under hela bolagets urvalsperiod. Det utmärkande för dessa bolag är att många av dem 

listades sent i tidsperioden och många är även av mindre storlek.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Om studiens syfte ska kunna besvaras på ett tillfredställande sätt, måste resultatet från 

empirin anses vara trovärdigt, då ett resultat med låg trovärdighet inte är applicerbar i 

vidare forskning. På grund av detta kommer vi att gå igenom begreppen reliabilitet och 

validitet, som alltid är av stor vikt vid vetenskapliga studier (Bryman & Bell, 2011). 

Tillsammans med dessa definitioner presenteras hur studiens metod har anpassats med 

intentionen att uppnå hög reliabilitet och validitet. 

 

Bryman och Bell (2011) säger att validitet i många fall är det viktigaste kriteriet för en 

undersökning. Begreppet innehåller flera olika aspekter på vad validitet faktiskt innebär. 

En aspekt är att undersökningen mäter det som man vill mäta (Bryman & Bell 2011), 
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vidare pratar de om både intern validitet men även extern. Innebörden av den interna 

berör kausalitetssamband, det vill säga om det är en faktor som påverkar eller om det 

kan vara något annat. I vårt fall är det sambandet mellan kapitalskatten och likviditet 

som är i fokus varför flera kontrollvariabler har inkluderats, för att säkerställa detta 

samband, vilket visas i figur 3. Denna studie använder sig av statistik från skatteverket 

med genomsnittlig kapitalskatt för alla svenska invånare per år vilket sätts i relation till 

likviditetsmått på den svenska aktiemarknaden. Då utländska investerare med eventuellt 

annorlunda kapitalskatt har möjlighet att investera på den svenska aktiemarknaden, 

finns risken att detta skadar modellens validitet vilket är en av studiens begränsningar. 

Fortsättningsvis är en hög korrelation mellan studiens variabler, exklusive beroende 

variabeln, en indikation på att multikollinearitet föreligger vilket skulle skada modellens 

validitet. På grund av detta kommer ett korrelationstest att genomföras i studiens 

bivariata analys tillsammans med ett Tolerance och Variance Inflation Factor (VIF) i 

den multivariata analysen. Detta genomförs för att säkerställa att ingen signifikant 

multikollinearitet föreligger, vilket tyder på att modellen har förmågan att beräkna vad 

den har som avsikt att göra. En annan viktig aspekt är att det finns flera olika 

definitioner av likviditet och även olika mått på likviditet, vilket innebär att det finns en 

risk att ett felaktigt tillvägagångssätt används och att studiens validitet därmed 

försvagas. På grund av att vi har valt att använda omsättningshastighet och relativ 

spread som likviditetsmått, i enlighet med tidigare forskning (Se Amihud & Mendelson, 

1986; Datar, Naik & Radcliffe, 1998) , minskas denna risk. Den externa validiteten 

berör hur man väljer vilka värden som inkluderas i en studie. Då vi har valt att inkludera 

alla börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm under det valda tidsspannet kan 

detta anses styrka den externa validiteten då inget subjektivt urval görs. Börsbolag som 

inte kommer med i det slutgiltiga urvalet finns presenterade i studiens bortfallsanalys i 

bilaga 5 som leder in på begreppet reliabilitet. Detta innebär att en undersökning ska 

kunna utföras igen och att denna då ska komma fram till samma resultat som den 

tidigare studien om de utförs på samma sätt (Bryman & Bell 2011). Genom att beskriva 

studiens metod för hur ett resultat ska arbetas fram samt att beskriva  med vilken 

statistisk data detta gjorts bör studien kunna kopieras med samma resultat, vilket medför 

hög reliabilitet. Eftersom det inte finns någon studie som studerar sambandet mellan 

kapitalskatt och likviditet, vilket vi har lyckats hitta, finns inte samma möjlighet att 

säkerställa en hög reliabilitet likt andra studier. Detta grundar sig i att om det fanns en 

liknande studie med samma tillvägagångsätt skulle det vara möjligt att jämföra studiens 
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resultat, där en hög liknelse skulle innebära hög reliabilitet. Det finns däremot två 

studier angående sambandet mellan tradingvolym och kapitalskatt (Se Hayashida & 

Ono, 2010; Daunfeldt, Praski-Ståhlgren & Rudholm, 2010), vilka använder ett annat 

tillvägagångssätt som skulle kunna ge ett annorlunda resultat jämfört med vår metod. 

Studiens generella resultat går att jämföra med dessa två studier, vilket skulle kunna 

vara ett mått på studiens reliabilitet. 

 

4.7 Analysmetoder  

För att kunna komma fram till relevanta analyser som ligger inom studiens problem har 

vi granskat olika analysmetoder och kommit fram till att vi behöver tre olika 

analysmetoder för att på ett tillfredsställande sätt uppnå syftet med studien. Vi har valt 

att först genomföra en univariat analys innehållande en övergripande marknadsanalys, 

deskriptiv statistik samt en överblicksbild över samtliga variabler. Därefter kommer en 

bivariat analys att ske för att säkerställa att studiens modell mäter det den är tänkt att 

mäta (Bryman & Bell, 2011) genom att säkerställa att det finns ett samband mellan 

likviditet och kapitalskatt samt att variabler inte är utsatt för multikollinearitet. Den sista 

analysmetoden blir den multivariata analysen där studiens modell körs i 

regressionskörningar. Vi kommer nedan mer i detalj beskriva hur dessa analyser 

kommer att te sig. 

 

4.7.1 Univariat analys  

För att skapa en större förståelse kommer vi att inleda kapitlet om den empiriska 

analysen med en övergripande bild över hur marknadssituationen ser ut under 

tidsperioden som ska granskas. Detta kommer att åskådliggöras genom att vi skapar 

figurer över indexutvecklingen gällande pris och omsättning för ett aktuellt index. Här 

väljer vi att använda Nasdaq OMXSPI eftersom det innehåller alla aktier på 

Stockholmsbörsen, både stora och små vilket lämpar sig för studiens problem och syfte. 

Utifrån denna marknadsanalys går vi sedan vidare och fokuserar på studiens specifika 

variabler. Bryman och Bell (2011) anger att deskriptiv statistik är en lämplig metod för 

att överskådligt visa på hur en studies data ser ut. Detta väljer vi att göra genom en 

anpassad tabell där variablernas minimum-,  maximum-, medelvärde samt 

standardavvikelse under hela undersökningsperioden framgår. De variabler vi valt att 

inkludera här är de beroende variablerna, omsättningshastighet och relativ spread samt 
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förklaringsvariablerna pris, storlek och volatilitet på avkastning. Den oberoende 

variabeln kapitalskatt exkluderas ur tabellen då exempelvis medelvärde samt 

standardavvikelse inte uppfyller någon funktion. Utöver den deskriptiva statistikens 

tabell väljer vi att presentera alla variabler i individuella diagram för att åskådliggöra 

alla förändringar som skett för varje variabel som beräknats på studiens urval. Detta kan 

vi sedan koppla till hur varje enskild variabel har förändrats i förhållande till 

förändringar på aktiemarknaden och den teoretiska referensramen vilket möjliggör en 

fortsatt analys om möjliga förklaringar till variabelns rörelse. Vidare möjliggör denna 

analys av varje enskild variabel att om en eventuell marknadspåverkan föreligger bör 

detta tas i beaktning vidare i analys. Detta eftersom sambandet mellan likviditet och 

resterande variabler riskerar att påverkas av marknadseffekter och därmed skada 

modellens trovärdighet. Därefter fortsätter vi analysen med att dela upp variablerna i 

grupper som sätts i relation till likviditetsmåtten omsättningshastighet och relativ 

spread. Detta möjliggör att vi kan analysera hur likviditeten förändras över tid i olika 

kategorier och sätta det i relation till studiens teoretiska referensram.  De kategorier vi 

ämnar testa mot de två likviditetsmåtten är först storlek då vi kategoriserar in alla 

företag i fyra grupper. Det totala börsvärdet varje år ligger till grund för vilken grupp 

företaget kommer att tillhöra. Varje grupp kommer att utgöra 25% av det totala urvalet. 

Denna metod att kategorisera i fyra grupper kommer även att användas för de två andra 

kategorierna vi ämnar testa, pris och volatilitet. För pris delar vi upp i dessa fyra 

grupper efter hur högt det genomsnittliga aktiepriset är varje år. Volatilitet delas in i 

grupper efter hur hög den genomsnittliga volatiliteten på avkastningen är varje år. Vår 

sista variabel som vi ämnar testa berör rösträttsdifferentiering, här separerar vi 

preferensaktier från stamaktier för att undersöka om det föreligger någon skillnad i 

likviditet mellan dessa båda aktieslag. Om skillnader i kategorier i de olika diagrammen 

går att urskilja och överensstämmer med studiens teoretiska referensram indikerar detta 

att ett samband föreligger mellan likviditet och respektive variabel varför det är en 

lämplig kontrollvariabel. Om ett sådant samband går att urskilja bör det leda till en hög 

signifikans senare i studiens multivariata analys för den enstaka variabeln vilket skulle 

stärka modellens resultat och kan besvara studiens problemformulering. 

 

4.7.2 Bivariat Analys 

Efter den inledande univariata analysen där syftet är att skapa en god överblick över 

samtliga variabler i studiens urval kommer vi att gå vidare till att utföra en bivariat 
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analys. Denna syftar enligt Bryman och Bell (2011) till att avgöra om studiens modell 

mäter det den är tänkt att mäta. Det intressanta sambandet för denna studie är sambandet 

mellan likviditet och kapitalskatt varför det också är detta den bivariata analysen 

kommer att fokuseras till i början för att påvisa om ett samband föreligger mellan de två 

grundläggande variablerna för studien. Detta kommer att presenteras i ett 

spridningsdiagram per likviditetsmått. Eftersom studiens variabler ligger på kvot- och 

intervallnivå går det genomföra ett Pearson r test, i enlighet med Bryman och Bell 

(2005),  med likviditet som y-variabel och kapitalskatt som x-variabel. Eftersom vi har 

valt två mått för att beräkna likviditet behöver två test genomföras, ett för 

omsättningshastighet som mått för likviditet mot kapitalskatt och ett annat för den 

relativa spreaden mot kapitalskatt. Utifrån dessa tester får vi då fram om det föreligger 

ett positivt eller negativt samband och i vilken grad det föreligger ett samband (Byström 

& Byström 2011). Om ett samband mellan likviditet och kapitalskatt föreligger i 

enlighet med studiens teoretiska referensram innebär detta att det finns indikationer på 

att studiens hypotes är möjlig att bekräfta. Om ett sådant samband även går att urskilja i 

studiens multivariata analys finns en tillräckligt stor grund av empiri för att kunna 

bekräfta studiens hypotes och således besvara studiens problemformulering. Om ett 

samband däremot inte går att urskilja eller strider mot befintlig teori kan det innebära att 

likviditet påverkas av fler faktorer än enbart kapitalskatt vilket leder till att en 

multivariat analys måste genomföras med korrekta kontrollvariabler för att kunna svara 

på studiens hypotes. Därefter går vi vidare och undersöker om modellens alla variabler 

går att inkludera, då det inte får föreligga någon multikollinearitet eftersom det skulle ge 

missvisande resultat. Detta kommer att undersökas genom att göra ett korrelationstest 

för att avgöra om de korrelerar med varandra. Detta kommer att presenteras i en 

korrelationsmatris där det tydligt framgår vilka värden korrelationstestet resulterade i. 

Vi har valt gränsvärdet 0,8-0,9 i enlighet med Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2010) för att avgöra om en eventuell multikollinearitet föreligger. Om korrelationen 

överstiger gränsvärdet finns risken att flera variabler är nära sammanlänkade vilket 

skulle skada modellens resultat och göra att trovärdigheten av studien kan ifrågasättas. 

Därför bör det övervägas om någon variabel ska uteslutas inför studiens multivariata 

analys vid en korrelation överstigande gränsvärdet. 
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4.7.3 Multivariat analys 

Då vi genomfört den bivariata analysen och konstaterat om alla variabler går att 

inkludera i modellen går vi vidare till den sista analysdelen, den multivariata analysen. 

Då vi har en beroende variabel, en oberoende variabel och flera kontrollvariabler är en 

multivariat analys att föredra då man kan göra en analys av flera variabler samtidigt 

(Bryman & Bell 2011). Här kommer vi då att använda oss av en regressionsanalys 

återigen. Och då denna kan visa hur sambandet mellan den beroende och oberoende 

variabeln under kontroll för övriga variabler anser vi att detta kommer att leda till att 

studiens syfte går att uppnå, och det går att besvara studien problemformulering 

gällande om förändringar i kapitalskatt påverkar likviditeten på aktiemarknaden. Vidare 

skapar detta även en möjlighet att jämföra dessa resultat med de som genererades 

genom den bivariata analysen då det skapas en möjlighet att jämföra hur sambandet 

mellan likviditet och kapitalskatt förändras under kontroll för övriga variabler. Då ett 

samband går att urskilja i studiens bivariata analys och som bekräftas av den 

multivariata analysen, i enlighet med den teoretiska referensramen, finns det tillräckligt 

med skäl att kunna bekräfta studiens hypotes angående ett negativt samband mellan 

kapitalskatt och likviditet. Detta visas visuellt i tabell 2 under alternativ 1. Om ett 

samband mellan kapitalskatt och likviditet varken föreligger i den bivariata analysen 

eller i den multivariata analysen kommer studiens hypotes att förkastas, eftersom 

empirin inte styrker hypotesen om att ett negativt samband föreligger vilket motsvarar 

alternativ 4. Vid en situation då ett samband mellan kapitalskatt och likviditet går att 

urskilja i den bivariata analysen men inte bekräftas av den multivariata analysen vilket 

är fallet i alternativ 2 kommer studiens hypotes att förkastas. Om den bivariata- och den 

multivariata analysen erhåller olika resultat minskar trovärdigheten i den bivariata 

analysen eftersom den multivariata analysen fångar upp fler faktorer än den föregående. 

Med detta resonemang blir det bivariata resultatet i alternativ 2 mindre trovärdigt, vilket 

innebär att studiens hypotes måste förkastas. 

 

Vid alternativ 3 påvisas ett teoretiskt samband i den multivariata analysen vilket inte 

kan bekräftas utav studiens bivariata analys. Detta indikerar på att sambandet mellan 

kapitalskatt och likviditet inte går att estimera utan kontroll för övriga variabler då det 

finns fler faktorer än kapitalskatt som påverkar likviditet, vilket inte en bivariat analys 

fångar upp. I alternativ 3 kan inte studiens hypotes förkastas, dock med ett svagare 
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resultat än i alternativ 1. Detta resonemang överensstämmer även med förklaringen till 

alternativ 2 angående mindre trovärdighet för den bivariata analysen. 
 

Tabell 2: Sammanfattning av analysmetoder mellan kapitalskatt och likviditet i relation till studiens 

hypotes. Ett plus representerar ett samband med teoretiskt förankring. Ett minus representerar ett 

samband utan teoretiskt förankring eller avsaknad av samband. 

 
Även förklaringsgraden blir intressant att jämföra mellan de olika 

regressionskörningarna. Att jämföra modellernas förklaringsgrader innebär att det går 

att få en uppfattning gällande studiens validitet. Detta eftersom en hög förklaringsgrad 

innebär att likviditet går att förklara till stor del av studiens variabler, vilket är i enlighet 

med Bryman och Bell (2011) resonemang att hög validitet uppnås genom att studien 

mäter vad det är tänkt att den ska mäta. Vi har valt att använda oss av den justerande 

förklaringsgraden eftersom den tar hänsyn till antalet variabler i en regression (Gujarati 

& Porter 2009). På grund av att vi använder oss av den justerande förklaringsgraden 

minskar risken att variabler adderas utan inverkan på likviditet eftersom den justerar ned 

värdet beroende på antalet variabler.  

 

Vidare kommer ett Tolerance och Variance Inflation Factor (VIF) test att utföras för att 

ytterligare undersöka att ingen multikollinearitet föreligger, utöver de redan gjorde 

korrelationstesterna i den bivariata analysen. Det finns två generella gränsdragningar, 

enligt O´Brien (2007), där ett VIF-värde under 4 innebär att det inte finns någon 

multikollinearitet bland variablerna medan ett gränsvärde på 10 istället säger att 

modellen saknar en signifikant multikollinearitet. Här har vi valt att värdet på VIF-testet 

ska understiga 4, i enlighet med Hair, Black, Babin och Anderson (2010), för att stärka 

modellens validitet. Om VIF-värdet understiger 4 och den aktuella variabeln sedan 

tidigare uppvisat en låg grad av korrelation i den bivariata analysen ligger dessa två test 

till grund för att variabeln ska inkluderas i den multivariata regressionsanalysen utan 

risk att skada modellen. 
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5. Empiriskt resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultat från datainsamlingen samt en analys av den insamlade 

datan att presenteras, detta kommer att ske med hjälp av univariat, bivariat samt en 

multivariat analys som finns beskrivna i föregående kapitel. Utifrån dessa kommer vi att 

presentera övergripande marknadsförutsättningar samt testa om studiens hypoteser kan 

bekräftas eller förkastas då analysmetoderna sätts i relation till varandra samt finner 

grund i den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Övergripande marknadsläge 

Den empiriska analysen kommer att vara uppbyggd i flera delar. Till en början kommer 

en analys av rådande marknadsläge att ske för att skapa en bild över de 

grundförutsättningar som föreligger under studiens tidsspann mellan åren 1992 och 

2000. Genom att jämföra marknadsläget med hur varje individuell variabel förändrats 

över tid går det analysera om det finns någon marknadspåverkan som kan tänkas 

påverka studiens individuella variabler och därmed minska studiens reliabilitet. Då 

urvalsgruppen ska representera hela OMX Stockholm beskrivs detta genom att 

presentera ett index där alla bolag som är listade på den aktuella börsen finns 

representerade. Av denna orsak har vi här valt att visa hur indexutvecklingen på 

OMXSPI har sett ut under studiens tidsspann både gällande prisutveckling men även 

gällande omsättningen för indexet. Då kapitalskatt är en utgångspunkt för studiens 

problem kommer även kapitalskattesatsens utveckling genom dessa år att presenteras i 

figur 6. 
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Figur 4: Indexutveckling för Nasdaq OMXSPI mellan 1992-01-01 och 2000-12-31 (Thompson Reuters 

Datastream). 
 

Av figur 4 går att utläsa att marknaden har haft en positiv trend under större delen av 

tidsperioden. Det går även att urskilja en kraftig ökning av aktiepriset under 

tidsperiodens senare del vilket kan påverka studiens variabler. Totalt sett från första till 

sista år i tidsperioden kan en ökning av indexpriset summeras till över 500%. Utifrån 

dessa resultat med en positiv pristrend under hela tidsperioden torde detta rent teoretiskt 

leda till att den svenska aktiemarknadens likviditet sjunker eftersom institutionella 

investerare föredrar att investera i aktier med lägre aktiepris (Coffee 1991). Hanley, 

Kumar och Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och 

Zheng (2010) anger att en investerare givet en bestämd kapitalmängd kan omsätta en 

aktie fler gånger, vid ett lägre aktiepris. Utifrån detta resonemang bör även detta leda till 

att likviditeten sjunker på den svenska aktiemarknaden, allt annat lika, genom att enbart 

studera figur 4. 

 

 



47 
 

 
Figur 5: Genomsnittlig omsättning per aktie i Nasdaq OMXSPI mellan 1992-01-01 och 2000-12-31 

(Thompson Reuters Datastream). 
 

Figur 5 påvisar att omsättningen per företag i Nasdaq OMXSPI uppvisar en positiv 

trend med en kraftig utveckling under senare delen av tidsperioden. Med figur 4 i 

beaktning ter sig detta underligt då en kraftig prisökning teoretiskt torde leda till en 

minskad omsättning enligt Coffee (1991). Denna slutsats bygger på att alla resterande 

variabler är lika, vilket inte är verkligheten. Trots att prisnivån indikerar på en minskad 

omsättning, skulle ökningen i omsättningen fortfarande vara möjlig att förklara 

teoretiskt, då andra variabler haft en större inverkan. Genom figur 1 och 2 går det dock 

inte utesluta att en marknadseffekt föreligger, det vill säga att omsättningen ökat på 

grund av exempelvis en mer attraktiv aktiemarknad. Problemet i sig är att det inte går 

med säkerhet att veta om omsättningen ökat på grund av att aktiemarknaden 

expanderade eller om en variabel som påverkar likviditet förändrades vilket kan leda till 

att resultaten kan se ut att vara påverkade av en viss variabel då det egentligen är 

marknadseffekter som i verkligheten leder till det aktuella utfallet. Detta är viktigt att ta 

i beaktning senare i vår analys, då denna expansiva period för den svenska 

aktiemarknaden skulle kunna ha negativ effekt på studiens validitet och reliabilitet. 
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Figur 6: Genomsnittlig och lagstiftad kapitalskatt i Sverige årligen mellan 1992 och 2000. Uträkningar 

finns presenterade i bilaga 1. 
 

Utifrån figur 6 åskådliggörs den årliga genomsnittliga kostnaden för kapitalvinster i 

procent. Notera här att den lagstiftade skattesatsen för inkomst av kapital skiljer sig 

något från det verkliga utfallet vilket visas i bilaga 1. Den tydligaste skillnaden sker 

under 1994 då den genomsnittliga kapitalskattesatsen sjunker från 1993 års 28,05% till 

11,11% efter att en sänkning av kapitalskattesatsen från 25% till 12,5% verkställts. År 

1995 beslutas det sedan att kapitalskatten ska höjas till 30% vilket resulterade i att det 

genomsnittliga utfallet av kapitalskatt ledde till en siffra på 26,96%. Utifrån dessa 

tydliga skillnader torde detta bekräfta att det är en relevant tidpunkt för att undersöka 

studiens problem.  

 

Genom att sätta denna graf i relation till den teoretiska referensramen kan vi analysera 

och argumentera för hur ett eventuellt utfall bör se ut med utgångspunkt i teorin. Till att 

börja med visar vi i vår modell att en investerares beteende kan påverkas av 

förändringar i kapitalskatt och att detta kan leda till förändringar i tradingen. Här har 

tidigare studier bland annat Hayashida och Ono (2010) kunnat påvisa att 

handelsvolymen stiger i anslutning till en kapitalskattesänkning vilket därmed även bör 

uppvisas främst under 1994 i våra fortsatta resultat. Meade (1990) diskuterar problemet 

med en inlåsningseffekt vid en högre kapitalskatt som gör att likviditeten sjunker vilket 

alltså bör bli aktuellt från 1995 och resten av tidsperioden i vårt fall. Klienteleffekten ser 

kapitalskatt som en transaktionskostnad vilket även det har ett negativt samband med 
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likviditet, därmed skulle likviditeten enligt klienteleffekten vara som högst under 1994 

om man bara utgår från figur 6 och klienteleffektens innebörd. Handelshypotesen anger 

även den att ett negativt samband bör föreligga mellan kapitalskatt och likviditet då en 

investerares benägenhet att omsätta sin portfölj bör vara lära lägre vid en högre 

kapitalskattesats och att innehavet blir mer långsiktigt vilket leder till att det kortsiktigt 

finns färre aktier ute till försäljning. Utifrån figur 6 bör alltså detta enligt 

handelshypotesen leda till att likviditeten är som störst under 1994.  

 

Utifrån denna genomgång av marknadssituation på aktiemarknaden samt presentationen 

över den genomsnittliga kapitalskattesatsen i Sverige går vi vidare med en univariat 

analys av studiens variabler. 

 

5.2 Univariat analys av studiens variabler 

Efter den tidigare redogörelsen över marknaden i stort under den valda tidsperioden går 

vi vidare och presenterar deskriptiv statistik över studiens specifika urval på grund av 

att Bryman och Bell (2011) anger att deskriptiv statistik är en lämplig metod för att 

överskådligt beskriva studiens data. Detta hjälper läsaren att förstå datamaterialets 

egenskaper gällande läge, spridning och form. Urvalet som används för att undersöka 

sambandet mellan likviditet och kapitalskatt består av företag listade på A, O samt 

OTC-listan på Nasdaq OMX. Vilket framgår av tabellen här under uppgår antalet 

godkända observationer till 939 stycken och ligger till grund för de resultat vi framöver 

presenterar. 

 
Tabell 3: Deskriptiv statistik över studiens godkända observationer under tidsspannet 1992-2000 mätt i 

månadsdata. 

 
 

Tabell 3 ovan med deskriptiv statistik bygger på månadsdata och redogör för de 

beroende variablerna omsättningshastighet och relativ spread samt de förklarande 
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variablerna, storlek, pris och volatilitet på avkastning.. Genomsnittlig månatlig 

omsättningshastighet för studiens urval uppgår till ungefär 10%, vilket innebär att 10% 

av det totala antalet utestående aktier omsätts under en månad. För den relativa spreaden 

uppgår motsvarande siffra till ungefär 2,8%. Granskar man kontrollvariablerna i 

tabellen framgår att det genomsnittliga totala börsvärdet per företag uppgår till ungefär 

8,8 miljarder svenska kronor, det genomsnittliga aktiepriset till 153,77 kronor samt en 

genomsnittlig volatilitet på 14%. 

 

Efter den deskriptiva statistiken väljer vi att presentera diagram över samtliga variabler 

som ingår i studien. Detta för att visa hur variablerna har förändrats över tid och för att 

tydligt kunna analysera varje variabel var för sig i relation till förändringar på 

aktiemarknaden samt studiens teoretiska referensram. 

 

 
Figur 7: Genomsnittlig månatlig aktieomsättningshastighet under åren 1992-2000 för studiens urval. 
 

Figur 7 visar hur den genomsnittliga månatliga aktieomsättningshastigheten har 

förändrats mellan åren 1992 och 2000 för hela studiens urval. Detta är det första måttet 

för likviditet på aktiemarknaden som vi presenterar. Utgångspunkten ligger på 7,9% år 

1992, vilket faller under 1993 till 6,1% för att sedan stiga under 1994 till 8,7%, vilket är 

mätperiodens högsta siffra. Faktum är att aktieomsättningen stämmer överens från 1993 

och resterande del av urvalsperioden med studiens hypotes, gällande ett negativt 

samband mellan kapitalskatt och likviditet. Åren 1994, 1997 och 1999 sjunker den 

faktiska kapitalskatten relativt med året tidigare och av figur 7 ser vi att dessa år 
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uppvisar en positiv utveckling av likviditet då aktieomsättningshastigheten stiger. 

Utifrån detta indikerar empirin att det kan finnas ett samband mellan 

aktieomsättningshastighet och kapitalskatt, vilket vi till att börja med skulle kunna 

påvisa genom steg 2 i figur 2 då det uppvisas förändringar i trading. Likt Hayashida och 

Ono (2010) går det urskilja skillnader i mönster gällande trading i anslutning till 

förändringar i kapitalskatt. Mönstret som uppvisas tenderar att följa 

kapitalskatteförändringar vilket kan innebära att ett samband föreligger, ett antagande 

som även Hayashida och Ono (2010) följde vid beaktning av ett liknande mönster på 

den japanska aktiemarknaden. I likhet med deras studie är detta dock bara en 

utgångspunkt som måste undersökas mer grundligt för att konstatera att sambandet 

verkligen berör just likviditet mot kapitalskatt och att det inte är andra aspekter som 

leder till detta mönster. Mönstret stämmer även väl överens med klienteleffekten som 

säger att att en högre kapitalskatt innebär högre transaktionskostnader vilket påverkar 

likviditeten negativt eftersom placeraren blir mer långsiktig i dessa fall. Då figur 7 

studeras i relation till figur 6 går det urskilja att vid en ökning av kapitalskatten sjunker 

omsättningshastigheten vilket skulle kunna förklaras av att investeraren blir mer 

långsiktig enligt klienteleffekten vilket även går att härleda till steg 4 i figur 2 då en 

inlåsningseffekt får en negativ inverkan på likviditeten. Vid analys av figur 5 påpekades 

risken med en eventuell marknadseffekt då omsättningen på OMXSPI ökade under hela 

tidsperioden. Eftersom omsättningshastigheten inte haft samma uppåtgående trend 

måste alltså antal aktier ökat i samma uppåtgående trend . På grund av detta minskar 

risken att en eventuell marknadseffekt föreligger vilket ökar modellens trovärdighet. 
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Figur 8: Genomsnittlig månatlig relativ spread under åren 1992-2000 för studiens urval. 
 

Det andra alternativet vi valt för att beräkna likviditet, den relativa spreaden visas i 

Figur 8. Även här är det genomsnittlig månatlig data som används för att tydliggöra 

förändringar över tid. År 1992 uppgår den relativa spreaden till 8,4% för att sedan 

sjunka till 4,2 under 1993 och 2,6% under 1994. Till skillnad mot 

omsättningshastigheten visar inte den relativa spreaden på att likviditeten är som högst 

1994, det lägsta värdet vilket innebär högst likviditet uppvisas istället under 1996 och 

1997 då värdet ligger på 1,9%. Med detta likviditetsmått blir sambandet mellan 

kapitalskatt och likviditet svårare att urskilja, då den relativa spreaden borde ha ökat 

under år 1995 till följd av den ökade kapitalskattesatsen. Den kraftiga minskning av 

spreaden mellan 1992-1994 är i enlighet med klienteleffekten där en lägre kapitalskatt 

anses ge en lägre transaktionskostnad. Det går däremot inte endast utifrån en univariat 

analys dra slutsatsen att det är den låga kapitalskattesatsen år 1994 som ökar aktiernas 

likviditet utan kontroll av övriga variabler. Då kapitalskatten sedan höjs 1995, vilket 

teoretisk borde motsvara en minskning i likviditet, ser vi att den relativa spreaden inte 

ökar till de värden som rådde innan 1994. Att den relativa spreaden inte ökar skulle 

kunna bero på att andra variabler än kapitalskatt haft en positiv inverkan på likviditet. 

På grund av detta måste en bivariat- och multivariat analys genomföras innan studiens 

hypotes går att förkasta eller bekräfta för att ta empirin från spekulation till teoretisk 

grundade slutsatser. Figur 4 påvisar en uppåtgående trend för OMXSPI vilket indikerar 

på att priset ökat för varje individuell aktie. Detta torde enligt Heflin och Shaw (2000), 

allt annat lika, ha en negativ effekt på aktiers likviditet eftersom ett lägre aktiepris går 
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att omsätta fler gånger givet en bestämd kapitalmängd. Då ingen ökning av den relativa 

spreaden skett i Figur 8 indikerar detta på att variabeln pris möjligtvis är en olämplig 

variabel mot relativ spread. Detta skulle också kunna bero på att den expansiva perioden 

har lockat till sig fler investerare vilket har ökat kapitalmängden som fluktuerar på den 

svenska aktiemarknaden. På grund av detta skulle en ökning av aktiepris inte teoretiskt 

behöva motsvara en minskning i aktiers likviditet eftersom den bestämda 

kapitalmängden, vilket Heflin och Shaw (2000) utgår från, kan ha ökat. Det kan även 

vara så att den relativa spreaden inte är optimalt som likviditetmått för den svenska 

orderdrivna marknaden vilket Marshall och Young (2003) sedan tidigare har 

argumenterat för då författarna anser att ett handelsbaserat mått är att föredra på 

orderdrivna aktiemarknader. 

 

 
Figur 9: Genomsnittligt samt medianens totala månatliga börsvärde under åren 1992-2000 för studiens 

urval. Medelvärde avläses i vänstra delen och medianvärde till höger. 
 

I figur 9 ovan presenteras det genomsnittliga månatliga börsvärdet mellan 1992-2000 

för studiens urval. I likhet med Nasdaq OMXSPI prisutveckling följer denna trenden 

med en kraftig tillväxt i slutet av tidsperioden speciellt då genomsnittsvärdet studeras. 

Från att år 1992 ha ett genomsnittligt totalt börsvärde på ungefär 440 miljoner svenska 

kronor till att år 2000 uppgå till över 30 miljarder, vilket motsvarar en ökning med cirka 

7000%. Detta kan dels förklaras av en viss skevhet i beräkningen då ingen hänsyn har 

tagits till den naturliga logaritmen vilket gör att stora företag får en större påverkan på 

det genomsnittliga totala månatliga börsvärdet än mindre företag. En naturlig logaritm 
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av börsvärde kommer att användas i den multivariata regressionsanalysen för justering 

av skevhet i enlighet med Heflin och Shaw (2000) samt Jacoby och Zheng (2010). En 

normalfördelning av variabeln storlek visas i bilaga 2. I figur 9 går det utläsa att 

medianen ökat från ungefär 118 miljoner år 1992 till 782 miljoner vilket motsvarar en 

ökning på över 600%, avsevärt lägre än den genomsnittliga förändringen. Skillnaden 

mellan medelvärde och medianvärde kan förklaras av att det finns väldigt många stora 

företag som drar upp snittet vilket går att utläsa av figur 9. 

 

Genom ett ökat börsvärde vilket är studiens mått på företagets storlek bör likviditeten 

enligt signalteorin stiga med storleken. Detta kan vara en förklarande orsak till varför 

likviditetsmåttet, den relativa spreaden i figur 8, uppvisar en ökande likviditet med en 

lägre kapitalskatt till en början men som sedan behålls då kapitalskatten stiger. Om 

storleken hade legat stabil under tidsperioden går det med signalteorin möjligtvis 

argumentera för att den relativa spreaden återigen hade stigit och uppnått en lägre 

likviditet då kapitalskatten börjat stiga 1995. Detta går inte att bevisa i detta skede utan 

måste kontrolleras senare i studiens multivariat analys. I figur 4 går det utläsa en ökning 

av OMXSPI vilket indikerar på en prisökning för varje individuell aktie. Börsvärde, 

vilket är studiens mått på storlek, består av två faktorer, pris och antalet aktier. I enlighet 

med figur 4 bör alltså även företagets storlek öka vid prisuppgång vilket återigen väcker 

frågan gällande eventuell multikollinearitet mellan kontrollvariablerna pris och storlek. 

Att multikollinearitet inte föreligger säkerställer vi genom ett Pearsons korrelationstest 

samt ett VIF-test. 

 



55 
 

 
Figur 10: Genomsnittligt och medianens månatliga aktiepris under åren 1992-2000 för studiens urval. 
 

I likhet med Nasdaq OMXSPI uppvisar studiens urvals genomsnittliga månatliga 

aktiepris i figur 10 en positiv trend med största enskilda ökning i slutet av tidsperioden. 

Under 1992 ligger det genomsnittliga aktiepriset i studiens urval på 20,4 svenska kronor 

för att år 2000 ha stigit till 102,8 kronor, vilket motsvarar en ökning med över 500% 

vilket ligger i linje med utvecklingen för Nasdaq OMXSPI. Man ser även att glappet 

mellan genomsnittsvärde och medianvärde har tenderat att stiga efter 1994, vilket 

indikerar att stora företag haft en större prisuppgång än mindre företag. Hanley, Kumar 

och Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och Zheng 

(2010) förklarar att det finns det negativt samband gällande pris och likviditet eftersom 

en aktie med lägre aktiepris kan omsättas fler gånger av en investerare än en aktie med 

högre aktiepris. På grund av att det går utläsa en stadig ökning av aktiepris i figur 10 

skulle en minskning av aktiernas likviditet vara teoretiskt accepterad. Det går även 

utifrån figur 10 utläsa att medelvärdet ökar kraftigare än medianen vilket innebär att 

större företag i genomsnitt har haft en större ökning i aktiepris än mindre företag. Detta 

antagande skulle innebära att större företag haft en större ökning i dess akties likviditet 

än mindre företag i enlighet med Hanley, Kumar och Seguin (1993), Corwin (1999), 

Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och Zheng (2010). Då marknaden, som tidigare 

visats i figur 4, befinner sig i en expansiv period finns möjligheten att kapitalmängden 

har ökat på den svenska aktiemarknaden. Med detta i åtanke, skulle en ökning av 

aktiepris inte teoretiskt behöva motsvara en minskning i aktiers likviditet eftersom den 

bestämda kapitalmängden, som Heflin och Shaw (2000) utgår från, skulle kunna ha 
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ökat. Vidare då vi i studien vill studera sambandet mellan likviditet och kapitalskatt på 

Stockholmsbörsen, ter sig det naturligt att prisutvecklingen på studiens urval ligger i 

linje med marknadens prisindex i figur 4. 

 

 
Figur 11: Genomsnittlig månatlig volatilitet på avkastning under åren 1992-2000 för studiens urval. 
 

Att placera i aktier innebär att man upptar en risk vilket vi valt att beakta genom att ta 

hänsyn till urvalets genomsnittliga månatliga volatilitet på avkastningen under de 

relevanta åren. Utgångspunkten i 1992 uppvisar en volatilitet på 14,2% vilket ökar 

under 1993 till 16,1% för att sedan drastiskt sjunka under 1994 till 9,3% vilket tydligt 

framgår av figur 11 ovan. Under 1995 nås det lägsta resultatet med 7,9% i volatilitet 

vilket sedan vänder uppåt igen för att år 2000 ligga på 15,2%. Hanley, Kumar och 

Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och Zheng (2010) 

beskriver i deras forskning att även företagets risk kan påverka sambandet mellan 

kapitalskatt och likviditet. Detta ter sig i att investerare kommer föredra att investera i 

en aktie med lägre risk, allt annat lika. Eftersom vi har valt att använda volatilitet på 

avkastning som vår studies mått på risk skulle det innebära att en minskning i volatilitet 

teoretiskt borde resultera i en ökning av likviditet. Figur 11 påvisar år 1994 en kraftig 

minskning av det skattade medelvärdet gällande volatilitet på avkastning vilket 

teoretiskt bör resultera i en ökning av aktiernas likviditet. Därefter ökar sedan 

volatiliteten i stadig takt under resterande av urvalsperioden. Figur 7 beskriver att 

omsättningshastigheten ökade kraftigt år 1994 vilket skulle kunna förklaras teoretiskt av 

både minskningen i kapitalskatt och volatilitet på avkastning. Ett annat teoretiskt 
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förhållningssätt vilket är användbart är att högfrekvenshandel tenderar att dämpa 

volatiliteten på daglig basis (Brogaard, 2010). Utifrån detta förhållningssätt skulle en 

minskning av kapitalskatt år 1994 kunna resultera i en ökning av 

omsättningshastigheten vilket i sig dämpar volatiliteten enligt Brogaard (2010). På 

grund av detta är det viktigt att studera om volatilitet påverkar likviditet eller om det är 

själva likviditeten som påverkar aktiers volatilitet. Om det senare vore sanning, finns 

risken att modellen skadas eftersom variabeln volatilitet inte längre bör inkluderas som 

en av studiens kontrollvariabler. Detta kommer att säkerställas i studiens multivariata 

analys genom att studera om det finns signifikansskillnader mellan likviditetsmåtten, 

omsättningshastighet och relativ spread. Detta grundar sig i att Brogaard (2010) 

förklarar att det är högfrekvenshandel vilket dämpar aktiers volatilitet och därmed bör 

ett samband mellan omsättningshastighet och volatilitet vara möjligt att finna. Med 

samma resonemang bör det därmed inte finnas ett samband mellan relativ spread och 

likviditet. Om volatilitet är mer signifikant angående relativ spread än 

omsättningshastighet finns det befogenhet att förkasta Brogaards (2010) teoretiska 

förhållningssätt.  

 

5.3 Univariat analys av likviditet med storleksuppdelning 

Figur 12 visar skillnader i likviditet här mätt genom omsättningshastighet, bland stora 

och små företag. Uppdelningen är gjort i fyra block där 0-25% utgör de 25% minsta 

bolagen, 75-100% utgör de 25% största bolagen mätt utifrån totalt börsvärde. Det som 

går att utläsa från figur 12 är att de minsta företagen från 1994 och framåt uppvisar den 

högsta likviditeten. De största företagen uppvisar däremot en motsatt trend med 

sjunkande likviditet från 1994 och framåt för att avsluta som den grupp av företag med 

lägst likviditet år 2000. 
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Figur 12: Skillnad i omsättningshastighet med storleksuppdelning där 0-25% utgör de 25% minsta 

företagen och 75-100% utgör de 25% största bolagen i studiens urval mellan 1992-2000. 
 

När dessa resultat i figur 12 sätts i relation till signalteorin uppkommer ett problem. 

Signalteorin säger att likviditeten bör vara lägst i mindre bolag där 

informationsasymmetrin generellt sätt är lägre än i stora bolag. Denna empiri uppvisar 

det motsatta resultatet med en högre likviditet i små bolag vilket inte är i linje med vår 

teoretiska referensram. Då vi i vårt storleksmått använder oss av börsvärde kan även 

priset ha en påverkan här, det skulle rent teoretiskt vara så att de minsta företagen även 

är de billigaste varför det enligt den tidigare forskningen (se Hanley, Kumar och Seguin 

1993; Corwin 1999; Heflin & Shaw 2000; Jacoby & Zheng 2010) påverkar 

omsättningshastigheten med storleksuppdelning då de påvisar att en billigare aktie har 

högre likviditet. På grund av detta blir det viktigt att undersöka korrelationen för dessa 

två variabler för att säkerställa att modellen inte skadas av multikollinearitet. En annan 

aspekt man kan urskilja i figur 12 är att de mindre bolagen tenderar att vara mer 

känsliga då dess linjer generellt sett har en brantare lutning samt en större varians än de 

större bolagen som tenderar att ligga i ett ganska smalt intervall. 

 

Genom att istället fokusera på skillnader i den relativa spreaden med en 

storleksuppdelning kan vi i figur 13 se en situation där de största bolagen uppvisar en 

lägre relativ spread och därmed en större likviditet än de små företagen. Dessutom ser 

man en indikation på att samtliga företagskategoriers spreadar sjunker från 1992 till 

1995 för att sedan ligga relativt stabilt. 
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Figur 13: Skillnad i relativ spread med storleksuppdelning där 0-25% utgör de 25% minsta företagen och 

75-100% utgör de 25% största bolagen i studiens urval mellan 1992-2000. 
 

I motsatt till omsättningshastighet med storleksuppdelning uppvisar den relativa 

speaden med storleksuppdelning ett resultat som helt ligger i linje med signalteorin. Här 

är det de största företagen som uppvisar den lägsta spreaden och därmed den högsta 

likviditeten vilket är vad signalteorin säger. Detta överensstämmer även med Jacoby och 

Zheng (2010) studie om att större företag har högre likviditet, vilket de hänvisar till att 

större företag har fler aktieägare och att fler investerare därför kan handla med varandra. 

Även Damodaran (2002 s. 678) argumenterar för att ett större marknadsvärde på företag 

leder till en lägre illikviditetsrabatt. Detta får innebörden att den relativa spreaden, enligt 

Damodaran (ibid), kommer att vara lägst för de största bolagen, vilket är fallet i figur 

13. Då studiens empiri i figur 13 överensstämmer med den teoretiska referensramen 

påvisas att ett samband föreligger vilket bör leda till att en hög grad av signifikans kan 

uppnås mellan storlek och relativ spread i den multivariata regressionsanalysen. Om 

detta samband bekräftas av en hög signifikans stärks således modellens resultat.  

 

5.4 Univariat analys av likviditet med prisuppdelning  

I figur 14 visas sambandet mellan aktiepris och omsättningshastighet. Det framgår 

tydligt att de billigaste aktierna är den grupp som uppvisar den högsta 

omsättningshastigheten över hela mätperioden. 
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Figur 14: Skillnad i omsättningshastighet med prisuppdelning där 0-25% utgör de 25% billigaste 

aktierna och 75-100% utgör de 25% dyraste aktierna i studiens urval mellan 1992-2000. 
 

Att de aktier med lägst pris uppvisar den högsta omsättningshastigheten i figur 14 ligger 

i linje med den tidigare forskningen inom området och har påvisats av bland annat 

Hanley, Kumar och Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby 

och Zheng (2010). Detta ter sig naturligt då en bestämd kapitalmängd möjliggör fler 

affärer för aktier med ett lågt pris än för de med höga priser Coffees (1991) argument 

om att institutionella investerare föredrar aktier med ett lågt pris som snabbt kan säljas 

av kan även det vara en förklaring till den höga omsättningshastigheten för billiga 

aktier. Resonemanget vi förde i figur 12 att storlek och pris kan korrelera med varandra 

finner vi inte stöd för i figur 14, då de billigaste aktierna hela tiden uppvisar den högsta 

omsättningshastigheten medan det i figur 12 såg ut att variera kraftigare. Hade de 

billigaste aktierna konsekvent varit de minsta företagen hade detta teoretiskt resulterat i 

en högre omsättningshastighet utav det låga aktiepriset men samtidigt en lägre 

omsättningshastighet på grund av det låga börsvärdet. Då vi i figur 14 kan utläsa ett 

samband mellan pris och likviditet går det anta att en sådan hög grad av korrelation ej 

föreligger, dock kommer detta ytterligare att undersökas i den bivariata analysen. 

Eftersom ett samband går att utläsa mellan omsättningshastighet och pris, då de 

billigaste aktier har högst omsättningshastighet, bör en hög signifikans uppstå i studiens 

multivariat analys mellan omsättningshastighet och pris. 
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Det andra måttet på likviditet, relativ spread undersöks även det i samband med prisnivå 

på aktierna. Här ser vi en trend med en kraftigt sjunkande spread fram till 1995 som 

sedan ligger relativt stabilt för alla aktiegrupper. Här kan man även se att de dyraste 

aktierna är de som uppvisar den lägsta spreaden under samtliga år förutom 1998 där de 

näst största aktier har högst relativ spread. 

 
Figur 15: Skillnad i relativ spread med prisuppdelning där 0-25% utgör de 25% billigaste aktierna och 

75-100% utgör de 25% dyraste aktierna i studiens urval mellan 1992-2000. 
 

Den relativa spreaden och omsättningshastigheten med en prisuppdelning anser vi 

uppvisar motstridiga resultat mot studiens teoretiska referensram. Då man i figur 14 

kunde urskilja att de billigaste aktierna även är de med högst likviditet helt i enlighet 

med den existerande teorin kan man för den relativa spreaden konstatera ett motsatt 

resultat. Hanley, Kumar och Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) 

och Jacoby och Zheng (2010) förklarar att nivån på aktiepriset, allt annat lika, har en 

negativ effekt på aktiers likviditet. Eftersom de dyraste aktierna har uppvisat den lägsta 

spreaden, vilket innebär den högsta likviditeten, strider empirin mot tidigare forskning. 

Detta samband är av motsatt effekt jämfört med omsättningshastighet, eftersom ett 

högre pris indikerar leda till en lägre spread och därmed en högre likviditet. Sambandet 

mellan omsättningshastighet och pris säger istället att ett lägre pris genererar en högre 

likviditet. Om studiens multivariat analys bekräftar detta genom höga signifikansnivåer 

innebär det att pris påverkar likviditet olika beroende på vilket likviditetsmått som 

används. Detta skulle kunna öppna en diskussion gällande om relativ spread och 

omsättningshastighet har förmågan att uppskatta likviditet med ett prisperspektiv.  
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5.5 Univariat analys av volatilitet 

I detta avsnitt kommer sambandet mellan det valda riskmåttet, volatilitet, att sättas i 

samband med likviditetsmåtten. I figur 16 visas hur stor omsättningshastighet de olika 

volatilitetskategorierna uppvisar under tidsperioden som granskas. Det kan utläsas av 

figuren direkt är att de företag med minst volatilitet uppnår den högsta graden av 

omsättningshastighet årligen fram till och med 1999 för att sedan hamna i ungefär 

samma nivå som övriga kategorier. Det kan man koppla till att investerare tenderar att 

handla med aktier med en lägre risk, varför en låg volatilitet är naturligt i enlighet med 

Corwin (1999). Detta går även att åskådliggöra från ett motsatt håll, eftersom aktierna 

uppvisar en hög omsättningshastighet, dämpas volatiliteten till en lägre nivå, enligt 

Brogaard (2010). 

 
Figur 16: Skillnad i omsättningshastighet med volatilitetsuppdelning där 0-25% utgör de 25% aktier med 

lägst volatilitet och 75-100% utgör de 25% med högst volatilitet i studiens urval mellan 1992-2000. 
 

Att de aktier med lägst volatilitet haft högst omsättningshastighet ligger i linje med 

Hanley, Kumar och Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby 

och Zheng (2010), då investerare föredrar att investera i aktier med lägre risk. Däremot 

bör man ifrågasätta kausaliteten i sambandet, i enlighet med Brogaard (2010), om det är 

den höga omsättningshastigheten vilket dämpar volatiliteten eller om det är den låga 

volatiliteten som ökar omsättningshastigheten. Detta kommer att kontrolleras i studiens 

multivariata analys genom att undersöka om ett samband föreligger mellan relativ 

spread och likviditet.  
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För riskmåttet volatilitet i samband med den relativa spreaden som visas i figur 17 ser vi 

en trend med kraftigt sjunkande relativ spread för samtliga volatilitetskategorier mellan 

1992-1994, vilket indikerar på en ökning av likviditeten. Under resterande år ligger alla 

volatilitetskategorier relativt stabilt. 

 
Figur 17: Skillnad i relativ spread med volatilitetsuppdelning där 0-25% utgör de 25% aktier med lägst 

volatilitet och 75-100% utgör de 25% med högst volatilitet i studiens urval mellan 1992-2000. 
 

Teoretiskt bör de aktier med lägst volatilitet även ha lägst spread i enlighet med Hanley, 

Kumar och Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och 

Zheng (2010). Detta går dock inte utläsa i figur 17 då spreaden är relativt jämn oavsett 

storleken på volatilitet på avkastning. Att det inte går att finna ett samband mellan 

volatilitet och relativ spread medan det finns ett samband mellan volatilitet och 

omsättningshastighet är i enlighet med Brogaards (2010) förklaring att det är 

högfrekvenshandel som dämpar aktiers likviditet. Detta måste dock kontrolleras i 

studiens multivariata analys eftersom möjligtvis ett samband mellan relativ spread och 

likviditet inte går att urskilja utan kontroll för övriga variabler. 

 

5.6 Univariat analys för rösträttsdifferentiering 

I figur 18 separeras stamaktier och preferensaktier från varandra för att 

visa  omsättningshastigheten enskilt för dessa. Anledningen till denna uppdelning är att 

undersöka om det föreligger någon skillnad mellan aktieslagen. Det går tydligt att 

urskilja en skillnad då stamaktier med marginal under hela studiens 

undersökningsperiod ligger över preferensaktiernas omsättningshastighet. Därmed visar 
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grafen att under hela perioden mellan 1992 och 2000 har stamaktier en högre likviditet 

än preferensaktier. Det uppvisas även en sänkning av omsättningshastigheten för 

preferensaktier under 1995 som sedan bibehålls under resterande urvalsperiod. För 

stamaktier är utvecklingen mer volatil med en toppnotering år 1995 tätt följt av 1994. 

 
Figur 18: Skillnad i omsättningshastighet för stamaktier kontra preferensaktier samt genomsnitt för 

studiens urval under 1992-2000. 
 

Att preferensaktierna ligger på en lägre nivå än stamaktier ligger helt i linje med 

Holmström och Tirole (1993), då investerare i preferensaktier söker kontroll över bolag 

och gör en långsiktig investering medan traditionella placerare med avsikt att generera 

avkastning istället handlar med stamaktier. Det går även att utläsa i figur 18 att 

likviditeten för preferensaktier sjunker efter kapitalskatteökningen från 1995 vilket 

möjligtvis indikerar på att kortsiktiga investerare tidigare hade placeringar i 

preferensaktier, vilka såldes av 1994 vid en lägre skattesats och att det därefter är en 

högre procentuell andel av långsiktiga investerare som besitter preferensaktier. Detta 

resonemang skulle kunna förklaras av handelshypotesen, då en större andel långsiktiga 

investerare har en negativ påverkan på likviditet enligt Ginglinger och Hamon (2012). 

Ett annat förhållningssätt som skulle kunna förklara sambandet mellan 

omsättningshastighet och rösträttsdifferentiering är teorin gällande flight to liquidity, i 

enlighet med Amihud (2002) samt Acharya och Pedersen (2005). Om det finns ett 

negativt samband mellan transaktionskostnader och likviditet skulle en ökad kapitalskatt 

resultera i en försämrad likviditet på alla aktier. Investerare kan därmed välja att söka 

sig till de mest likvida aktierna trots att likviditeten försämrades även i dessa. Detta 
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skulle i praktiken innebära att likviditeten försämras i större grad hos aktier med redan 

lägre likviditet, i detta fallet preferensaktier, vilket skulle förklara det stora fallet i 

omsättningshastighet år 1995 i figur 18. Eftersom ett samband går att utläsa mellan 

omsättningshastighet och rösträttsdifferentiering bör även en hög signifikans uppnås i 

studiens multivariata analys, vilket skulle stärka resultatens trovärdighet. 

 

Studiens andra likviditetsmått, relativ spread, delas även den upp i två kategorier vilket 

visas i figur 19. Till skillnad mot omsättningshastigheten uppvisar inte den relativa 

spreaden att preferensaktierna har en lägre likviditet under hela tidsperioden, dock i åtta 

av nio år. 

 
Figur 19: Skillnad i relativ spread för stamaktier kontra preferensaktier samt genomsnitt för studiens 

urval under 1992-2000. 

 

I figur 19 går det utläsa att den relativa spreaden för preferensaktier under 1992 är lägre 

än för stamaktier vilket indikerar på en högre likviditet för preferensaktier. Under 

resterande av urvalsperioden uppvisar stamaktier en lägre relativ spread och därmed en 

högre likviditet. Till skillnad från figur 18 finns det ingen markant skillnad i 

förändringar mellan stamaktier och preferensaktier. Det går dock utläsa att 

preferensaktier har i genomsnitt en högre spread än stamaktier, vilket ligger i linje med 

tidigare forskning angående att preferensaktier handlas för kontroll av bolag långsiktigt 

medan stamaktier handlas av vanliga investerare för att nå avkastning (Holmström & 

Tirole, 1993). Ginglinger och Hamon (2012) förklarar att dessa långsiktiga innehav med 

syfte att inneha kontroll över bolaget leder till ett adverse selection problem. Detta ter 
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sig då dessa investerare får tillgång till mer information vilket avskräcker andra 

placerare från att investera i preferensaktier. Då detta innebär en lägre likviditet i det 

långa  perspektivet överensstämmer det med studiens empiri angående relativ spread 

och rösträttsdifferentiering. 

 

5.7 Test av hypotes 

Då vi nu har analyserat alla studiens variabler individuellt i en univariat analys går vi 

vidare för att testa studiens hypotes för att uppnå studiens syfte att undersöka om ett 

samband mellan kapitalskatt och likviditet föreligger. Studiens univariata analys ligger 

till grund för att tolka och bedöma om empirin i den bivariata - och multivariata 

analysen är trovärdig. Att testa studiens hypotes genomförs genom en bivariat analys, 

då den beroende variabeln likviditet sätts i relation till den oberoende variabeln 

kapitalskatt där samtliga kontrollvariabler är exkluderade. Detta ger oss då ett resultat 

för om ett samband föreligger samt vilken förklaringsgrad sambandet uppvisar som vi 

sedan i den multivariata analysen kan jämföra då kontrollvariablerna har inkluderats. 

Innan denna multivariata analys måste det dock kontrolleras för multikollinearitet 

mellan samtliga variabler för att vi ska kunna få fram ett tillförlitligt resultat där 

modellen inte skadas av att två eller flera variabler korrelerar med varandra. Detta test 

presenterar vi i en matris där korrelationer och signifikansnivå framgår. När vi 

säkerställt att ingen multikollinearitet föreligger går vi vidare till den sista analysdelen, 

den multivariata analysen. Genom en multivariat regressionsanalys där samtliga 

variabler inkluderas testar vi således studiens hypotes för att uppnå syftet med studien. 

Genom detta tillvägagångssätt säkerställer vi att hypotesprövningen ger användbara 

resultat för att kunna bekräfta eller förkasta sambandet mellan kapitalskatt och likviditet 

som är studiens syfte. 

 

5.7.1 Bivariat Analys 

Den bivariata analysen kommer att analysera sambandet mellan studiens beroende 

variabler som mäter likviditet, omsättningshastighet och relativ spread, mot studiens 

oberoende variabel, kapitalskatt. På grund av detta inleder vi med att presentera ett 

spridningsdiagram per likviditetsmått för att studera om ett samband föreligger. 

Eftersom kapitalskatten är statisk på årsbasis kommer spridningsdiagrammen nedan 

bestå av skattade årsvärden på likviditet av presentationstekniska skäl. Om istället ett 
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spridningsdiagram hade presenterat med varje mätpunkt hade det skapat nio olika värde 

på y tillsammans med varje företags likviditetsvärde på x-axeln. På grund av detta hade 

spridningsdiagrammet fått karaktären av ett stapeldiagram vilket hade försvårat läsarens 

förståelse för sambandet mellan kapitalskatt och likviditet. De årliga skattade 

likviditetsvärdena i spridningsdiagrammen representerar samtliga 939 observationer i 

tabell 3. 

 

 
Figur 20: Spridningsdiagram för sambandet mellan omsättningshastighet och kapitalskatt. Observera att 

varje enskild punkt i figuren representerar en årlig skattad omsättningshastighet i relation till rådande 

kapitalskatt, som tillsammans summerar till 939 observationer. 
 

I figur 20 åskådliggörs ett spridningsdiagram för sambandet mellan likviditetsmåttet 

omsättningshastighet och den oberoende variabeln kapitalskatt på årsbasis. Detta 

spridningsdiagram visar genom den röda trendlinjen att ett negativt samband mellan 

kapitalskatt och likviditet föreligger. Detta innebär att då kapitalskatten stiger leder det 

till att att likviditeten sjunker. Det negativa samband som föreligger i figur 20 styrker 

studiens hypotes som är framtagen utifrån teori och som skapat figur 1 i 

problemdiskussionen. Detta skulle indikera att investerare väljer att realisera vinster, 

med anledning att möjliggöra lägre skattebetalningar som är möjligt vid en låg 

kapitalskattesats. Detta resonemang är i enlighet med Dyl (1979), vilket avser steg 2 i 
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figur 1. Likt Hayashida och Ono (2010) uppvisar figur 20 en högre tradingvolym vid en 

lägre kapitalskattesats, eftersom året med lägst kapitalskatt haft högst 

omsättningshastighet, vilket även styrker steg 3 i figur 1. Empirin från figur 20 styrker 

även Meades (1990) argument att en högre kapitalskatt kan innebära en inlåsningseffekt 

på aktiemarknaden eftersom kapitalomslutningen stagnerat vid en hög kapitalskattesats i 

enlighet med steg 3 i figur 1. 

 

 
Figur 21: Spridningsdiagram för sambandet mellan relativ spread och kapitalskatt. Observera att varje 

enskild punkt i diagrammet representerar en årlig skattad relativ spread i relation till rådande 

kapitalskatt, som tillsammans summerar till 939 observationer. 
 

I figur 21 presenterar vi vårt andra likviditetsmått, relativ spread och dess samband med 

kapitalskatt. Av figuren går att utläsa ett marginellt negativt samband vilket innebär att 

då kapitalskatten stiger minskar den relativa spreaden, vilket leder till en högre 

likviditet. Förklaringsgraden i figur 21 uppgår till 0,0006 vilket innebär att den bivariata 

analysen påvisar att kapitalskatt inte kan förklara likviditet, här mätt som relativ spread. 

Detta empiriska resultat överensstämmer inte med studiens hypotes om ett negativt 

samband mellan kapitalskatt och likviditet vilket skulle indikera på att studiens hypotes 

möjligtvis bör förkastas. Klienteleffekten, enligt Amihud och Mendelson (1986), 

påvisar att kortsiktiga investerare måste möta transaktionskostnader oftare, vilket gör att 
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dessa investerare söker sig till mer likvida aktier, där spreaden teoretiskt bör vara lägre. 

På grund av att den relativa spreaden inte påverkas av förändringar i kapitalskattesats i 

figur 21, skulle detta kunna signalera att investerare värdesätter andra faktorer högre än 

de ökande transaktionskostnader som en kapitalskatteökning innebär. Då marknaden 

befinner sig i en expansiv period som visas i figur 4 kan detta vara en faktor som 

investerare anser vara av större vikt än de ökade transaktionskostnaderna och att det 

därför inte går att urskilja ett samband mellan kapitalskatt och likviditet. Ett annat 

teoretiskt förhållningssätt är att investerares benägenhet att omsätta sin portfölj påverkar 

aktiers likviditet enligt handelshypotesen (Demsetz, 1968; Merton, 1987). På grund av 

att den relativa spreaden inte påverkas av förändringar i kapitalskatt, indikerar detta på 

att investerare inte ändrar sin benägenhet att omsätta sin portfölj vilket motsäger steg 1 i 

figur 1. Att ett samband mellan kapitalskatt och relativ spread inte går utläsa i studiens 

bivariata analys skulle kunna innebära att likviditet påverkas av fler faktorer än enbart 

kapitalskatt vilket leder till att en multivariat analys måste genomföras med 

kontrollvariabler för att kunna svara på studiens hypotes. 

 
Tabell 4: Regressionsstatistik över sambandet mellan likviditetsmåtten och kapitalskatt. 

 
 

I tabell 4 presenteras förklaringsgraden för sambandet mellan kapitalskatt och studiens 

två beroende variabler, omsättningshastighet och relativ spread. Förklaringsgraden 

mellan kapitalskatt och omsättningshastighet uppgår till 23,45% vilket innebär att 

23,45%  av omsättningshastighetens storlek kan förklaras av skillnader i kapitalskatt. 

Utifrån tabell 4 går det också dra slutsatsen att den bivariata analysen indikerar att det 

inte finns ett samband mellan relativ spread och kapitalskatt eftersom förklaringsgraden 

endast uppgår till 0,06%. Den låga förklaringsgraden mellan relativ spread och 

kapitalskatt förklarar att det finns andra faktorer som påverkar sambandet vilket 

motiverar att inkludera kontrollvariabler i studiens multivariata analys. 
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Tabell 5:  Pearsons r korrelationskoefficient för likviditetsmåtten och kapitalskatt. 

 
 

Efter att vi presenterat sambandet i spridningsdiagram väljer vi att testa korrelationen 

mellan den beroende variabeln och den oberoende variabeln genom ett Pearsons r test. 

Även här presenterar vi båda likviditetsmåtten tydligt var för sig mot kapitalskatt. 

Tabell 5 uppvisar en negativ korrelation mellan kapitalskatt och omsättningshastigheten 

på -0,590, vilket inte är signifikant på 5% nivån. Detta innebär att en ökning i 

kapitalskatt leder till en minskning i aktiers likviditet, vid användning av 

omsättningshastighet som mått på likviditet. Samtidigt uppvisar tabell 5 att en 

korrelation mellan kapitalskatt och relativ spread inte föreligger då endast en korrelation 

på -0,026 kan uppnås i Pearson r test. Även denna korrelation är inte signifikant på 5% 

nivån. Utifrån detta test är det dock ej möjligt att avgöra om det är kapitalskatt som 

påverkar likviditet eller om kausalitetssambandet är det motsatta. Detta grundar sig i att 

Bryman & Bell (2011) anger att korrelationskoefficienten enbart uppvisar hur starkt ett 

samband är. Dock utifrån studiens teoretiska referensram och studiens framarbetade 

modell är det otvivelaktiga att kapitalskatt påverkar likviditet och inte tvärtom. 

Kapitalskatt förändras efter politiska beslut och det finns inga tecken på att 

likviditetsnivå påverkar dessa beslut, varför vi kan arbeta efter antagandet att det är 

kapitalskatten som påverkar aktiers likviditet.  

 

I figur 20 går det utläsa att kapitalskatten varierat mellan 27 till 32% under åtta utav nio 

år medan kapitalskatten år 1994 låg omkring 11%. Detta skulle kunna förklara varför 

signifikansnivån inte uppnås under Pearson r test då en avsevärd kapitalskattesats 

förändring endast påvisas på ett års mätpunkter. I studien av Hayashida och Ono (2010) 

undersöktes en konstant minskning av kapitalskatt i Japan år 2003 vilket resulterade i 

fler mätpunkter som avviker ifrån den tidigare kapitalskatten. I och med problemet med 

för få avvikande mätpunkter av kapitalskatt, är det inte möjligt att förkasta att ett 

samband föreligger mellan kapitalskatt och likviditet. 
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Tabell 6: Korrelationsmatris mellan den oberoende variabeln och kontrollvariabler.  

 
 

Nästa steg efter undersökningen av sambandet mellan likviditet och kapitalskatt är att gå 

vidare till en bivariat regressionsanalys där vi ämnar undersöka hur vår oberoende 

variabel och kontrollvariablerna korrelerar med varandra. Anledningen till detta är att 

undersöka huruvida variablerna är utsatta för multikollinearitet vilket är skadligt för 

studiens modell då detta kan leda till felaktiga resultat. Ett gränsvärde på 0,8-0,9 är 

användbart som gräns för multikollinearitet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). 

Vilket framgår av tabell 6 understiger samtliga korrelationer detta gränsvärde även om 

korrelationen mellan storlek och pris ligger relativt nära gränsvärdet med 0,718. En 

anledning till detta skulle kunna vara att vårt mått för storleksuppdelningen är 

börsvärdet vilket innehåller faktorerna antal aktier och aktiepris. Då antalet aktier inte 

förändras regelbundet blir det i mångt och mycket styrt av hur aktiepriset förändras 

varför vi har viss förståelse för varför korrelationen dessa variabler emellan uppvisar ett 

så pass högt korrelationsvärde. I studiens multivariata analys kommer ett VIF-test att 

genomföras och det blir av stor vikt att undersöka om en eventuell multikollinearitet 

finns mellan variablerna storlek och pris. Det går även att utläsa att en signifikansnivå 

på 0,01 uppnås för samtliga variabler vilket betyder att inget statistiskt samband mellan 

variablerna kan antas föreligga. Då samtliga studiens korrelationer understiger de 

uppsatta gränsvärdena och då dessa uppnår statistisk signifikans finns det befogenhet att 

inkludera samtliga variabler i studiens multivariata analys. 



72 
 

 

5.7.2 Multivariat analys 

I kapitlet angående studiens modell presenterades studiens teoretiska grundmodell i 

figur 2, med tillägg av fyra kontrollvariabler, utöver studiens beroende - och oberoende 

variabel.  

Vid en korrelationsanalys i studiens bivariata analysen påvisades att ingen signifikant 

multikollinearitet mellan studiens variabler föreligger. Detta innebär att samtliga 

variabler i studien kommer att inkluderas i den multivariata analysen, vilket presenteras 

i nedanstående modell med två olika mått på likviditet. 

 

Likviditet = a + Kapitalskatt + Storlek + Aktiepris + Volatilitet på avkastning + 

Rösträttsdifferentiering + e. 

 

Utifrån ovanstående modell genomförs först en multipel regressionsanalys med 

likviditetsmåttet omsättningshastighet som beroende variabel som presenteras 

tillsammans med ett VIF-test i tabell 7. Detta VIF-test ska säkerställa att ingen 

multikollinearitet föreligger mellan studiens variabler i komplement till 

korrelationstesterna i den bivariata analysen. 

 
Tabell 7: Multivariat regressionsanalys med omsättningshastighet som beroende variabel, kapitalskatt 

som oberoende variabel samt kontrollvariabler för sambandet. 

 
 

För att kunna använda den ovanstående multipel regressionen får ingen 

multikollinearitet uppstå mellan regressionens variabler. Detta säkerställs genom ett 

VIF-test där ett värde understigande 4 antas innebära att ingen multikollinearitet 

föreligger (Hair et al , 2010). Studiens korrelationstest av studiens variabler, påvisade en 
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hög korrelation mellan variablerna storlek och pris som dock underskred det uppsatta 

gränsvärdet. I tabell 7 går det utläsa att variablerna storlek och pris understiger 

gränsvärdet 4, liksom övriga variabler, vilket resulterar i att det går att dra slutsatsen att 

ingen multikollinearitet föreligger bland studiens variabler. 

 

Tabell 7 påvisar att det finns ett negativt samband mellan kapitalskatt och likviditet i 

enlighet med studiens bivariata analys. Skillnaden mellan den bivariata - och 

multivariata analysen är att den multivariata indikerar på ett svagare samband då det i 

tabell 7 framgår att sambandet ligger på -0,0723 medan det i den bivariata analysen 

uppgår till -0,1019. Även signifikansnivån har minskat i den multivariata analysen 

vilket innebär att ett statistiskt samband mellan kapitalskatt och omsättningshastighet 

inte föreligger enligt studiens empiri. Trots att ett statistiskt samband inte föreligger, 

anses empirin överensstämma med studiens teoretiska referensram vilket summeras i 

figur 1. Då investerare alltid vill maximera sin egna vinning och därför anpassar sitt 

tradingbeteende (Chaplinsky & Seyhun, 1990), i enlighet med steg 1 i figur 1. På grund 

av detta ter det sig naturligt att då kapitalskatten stiger bör omsättningshastighet minska 

eftersom investerare maximerar sin vinst genom att förändra sitt beteende och genomför 

mindre transaktioner. Det negativa sambandet mellan kapitalskatt och 

omsättningshastighet, vilket ovanstående multipla regression uppvisar, är i linje med 

Hayashida och Ono (2010) slutsatser angående ökad tradingvolym till följd av lägre 

kapitalskattesats. Detta resonemang motsvarar steg 2 i figur 1. Genom att ta ett steg 

vidare i kedjan, påvisar Meade (1990) att en ökad kapitalskatt leder till en 

inlåsningseffekt på aktiemarknaden, då investerare genom att minska sin tradingvolym 

besitter sitt aktieinnehav längre. Dessutom beskriver Ginglinger och Hamon (2012) att 

en större andel långsiktiga investerare har en negativ påverkan på likviditet. En ökning i 

kapitalskatt förlänger investerares placeringshorisont och bör därmed ha en negativ 

påverkan på aktiers likviditet, i enlighet med Ginglinger och Hamon (2012), vilket är 

steg 4 i figur 1. Det negativa samband mellan kapitalskatt och omsättningshastighet, 

vilket uppvisas i tabell 7, anses vara ett trovärdigt empiriskt resultat då en teoretiskt 

förankring föreligger. I enlighet med Daunfeldt, Praski-Ståhlgren och Rudholm (2010) 

som påvisar att en ökning av kapitalskatten med 10% leder till en sjunkning av antal 

realiseringar med 8,7% på den svenska aktiemarknaden. Empirin i tabell 7 visar att en 

ökning av kapitalskatten med 10% skulle innebära en minskad omsättningshastighet 



74 
 

med 7,23% vilket får anses överstämma till stor del med Daunfeldt och Rudholms 

resultat.   

 

Gällande kontrollvariabler i tabell 7 går det utläsa ett positivt samband mellan 

omsättningshastighet och storlek, vilket ligger i linje med studiens teoretiska 

referensram angående signalteori. Kirmani och Rao (2000) förklarar att investerare inte 

kan vara säker på ett bolags kvalitet utan måste använda sig av indikationer på kvalitet, 

därmed namnet signalteori. Både Chen och Xiong (2001) samt Vassalou och Xing 

(2004) påvisar en hög korrelation mellan konkursrisk och småbolag, vilket ökar 

svårigheten med att signalera god kvalitet för ett mindre bolag och genererar därmed en 

lägre likviditet på bolagets aktier. I studiens univariata analys mellan 

omsättningshastighet och storlek påvisades svårigheter med att urskilja ett samband, då 

de minsta bolagen hade haft en högre omsättningshastighet under delar av 

urvalsperioden. Detta bekräftas i den multipla regression där sambandet mellan 

omsättningshastighet och storlek inte är signifikant på 5 % nivån, vilket ökar 

trovärdigheten i studiens modell. Den enda kontrollvariabeln, vilket är signifikant på 

5% nivån är aktiepris som påvisar ett negativt samband. Detta är i enlighet med Hanley, 

Kumar och Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och 

Zheng (2010), då ett lägre aktiepris går att omsätta fler gånger givet en bestämd 

kapitalmängd. En hög signifikans mellan pris och omsättningshastighet bekräftas vid 

jämförelse med studiens univariata analys, där aktierna med lägst aktiepris haft högst 

omsättningshastighet i figur 14. Ett marginellt positiv samband uppvisas i tabell 7 

mellan volatilitet och omsättningshastighet, vilket inte stämmer med Hanley, Kumar 

och Seguin (1993), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och Zheng 

(2010), då dessa argumenterar för att en lägre volatilitet bör leda till en högre 

omsättningshastighet. På grund av att koefficienten endast uppgår till 0,0009 går det att 

ifrågasätta om volatilitet verkligen har en påverkan på aktiers likviditet. Tabell 7 visar 

att stamaktier erhåller en 3,72 % lägre omsättningshastighet jämfört med stamaktier, 

dock inte med statistisk säkerhet. Detta är förenligt med Holmström och Tirole (1993) 

vilka förklarar att preferensaktie handlas med kontrollmotiv då investerare tenderar att 

vara mer långsiktiga i sin investeringshorisont. 
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Tabell 8: Summering av modell med likviditetsmåttet omsättningshastighet. 

 
 

I tabell 8 summeras information från den första multipla regressionsmodellen med 

omsättningshastighet som beroende variabel. Den justerade förklaringsgraden som 

främst är aktuell då fler variabler inkluderats (Gujarati & Porter 2009) uppvisar ett 

värde på 37,28% vilket innebär att under kontroll för studiens kontrollvariabler kan 

sambandet mellan kapitalskatt och omsättningshastighet förklaras till 37,28%. Detta går 

att jämföra med den bivariata analysen där förklaringsgraden uppgick till 23,45%. 

Eftersom förklaringsgraden ökar vid addering av kontrollvariabler går det dra slutsatsen 

att andra faktorer påverkar likviditet än endast kapitalskatt. 

 
Tabell 9: Multivariat regressionsanalys med relativ spread som beroende variabel, kapitalskatt som 

oberoende variabel samt kontrollvariabler för sambandet. 

 
 

I tabell 9 presenteras studiens andra multipla regressionsanalys med relativ spread som 

oberoende variabel. Eftersom denna multipla regressionsanalys bygger på samma 



76 
 

ingångsvärden som i tabell 7, behövs ingen ytterligare analys av VIF-testet att 

genomföras då modellerna erhåller samma värde. 

 

Empirin i tabell 9 gör gällande att ett positivt samband på 0,0364 mellan kapitalskatt 

och relativ spread föreligger. Det innebär att då kapitalskatten stiger med 1% leder det 

till en ökning av den relativa spreaden med 0,0364% , vilket anses vara försämrad 

likviditet. I den bivariata analysen uppvisades ett marginellt negativt samband som stod 

i strid med studiens teoretiska referensramen. Pearsons r test påvisade i likhet med den 

bivariata regressionsanalysen ingen korrelation mellan relativ spread och kapitalskatt. 

Eftersom det går att finna ett samband mellan kapitalskatt och den relativa spreaden i 

den multipla regressionsanalysen indikerar detta på att kontroll för övriga variabler 

måste genomföras innan ett samband mellan relativ spread och kapitalskatt går att 

urskilja. Sambandet mellan den relativa spreaden och kapitalskatt under kontroll för 

övriga variabler är i likhet med den multipla regressionsanalysen för 

omsättningshastigheten och kapitalskatt, överens med den teoretiska referensramen, 

angående att en högre kapitalskatt bör leda till en minskning i likviditet. Liksom den 

tidigare multipla regressionen går det att härleda detta sambandet till de olika stegen i 

figur 1. En investerares beteende kan antas förändras i steg 1 då utgångspunkten enligt 

Chaplinsky och Seyhun (1990) är att en investerare alltid vill maximera sin egna 

vinning och tar hänsyn till alla möjliga faktorer som kan tänkas ha en påverkan. 

Empirin, vilket presenteras i tabell 9, skulle teoretiskt kunna innebära en grund för att 

teorin flight to liquidity är applicerbar vid förklaring av sambandet mellan kapitalskatt 

och likviditet. Detta då Amihud (2002) menar att investerare söker sig till mer likvida 

tillgångar vid en sjunkande likviditet på aktiemarknaden. Eftersom en högre 

kapitalskatt, påverkar transaktionskostnader och risknivån för alla aktier, går det 

argumentera att hela aktiemarknaden erhåller en minskning i likviditet vilket skulle 

förklara en ökad spread. I enlighet med steg 3 i figur 1, skulle en inlåsningseffekt på 

aktiemarknaden kunna uppstå eftersom investerare blir allt långsiktigare (Meade, 

1990).  Klienteleffekten, med hänvisning till Amihud och Mendelson (1986), förklarar 

att när transaktionskostnader ökar måste investerare förlänga sin investeringshorisont 

för att bibehålla samma nivå av kostnader för transaktioner. Det går att argumentera att 

kapitalskatt skulle vara en transaktionskostnad, eftersom en kostnad inte kan uppstå 

innan aktier blir föremål för beskattning vid en transaktion. Med klienteleffekten som 

teoretisk förankring, skulle det negativa sambandet mellan kapitalskatt och relativ 
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spread i tabell 9, kunna förklaras av en eventuell inlåsningseffekt på aktiemarknaden. 

Denna inlåsningseffekt får till följd att ett mindre antal aktier finns till försäljning på 

aktiemarknaden vilket enligt handelshypotesen bör minska aktiers likviditet, i och med 

svårigheten att hitta köpare och säljare (Demsetz, 1968). Vidare styrks detta av Erwin 

och Millers (1998) antagande att en akties likviditet sjunker till följd av en minskning i 

handelsvolym. 

 

I tabell 9 går det utläsa att samtliga av studiens kontrollvariabler uppvisar en statistisk 

signifikans på 1% nivån. Den multipla regressionen ovan påvisar ett negativt samband 

mellan storlek och relativ spread, vilket innebär att när storleken ökar leder detta till en 

minskning i relativ spread. Det empiriska resultatet är i enlighet med Damodarans (2002 

s.678) argumentering att ett större marknadsvärde leder till en lägre illikviditetsrabatt, 

då den relativa spreaden bör vara lägre för de största bolagen. Att tabell 9 påvisar ett 

starkare samband med relativ spread som mått på likviditet istället för 

omsättningshastighet i tabell 7 styrker även studiens univariata analys. Detta på grund 

av att det går att utläsa ett samband mellan relativ spread och storlek i figur 13 vilket 

inte är möjligt i figur 12 angående omsättningshastighet och storlek. Det går också 

utläsa ett positivt samband mellan pris och relativ spread i tabell 9, vilket motstrider 

resultatet ifrån den univariata analysen där de dyraste aktierna uppgavs ha den högsta 

spreaden. Det empiriska resultatet från tabell 9 överensstämmer med Coffee (1991) att 

institutionella investerare vill ha möjligheten att snabbt realisera en aktieaffär, vilket 

försvåras vid ett högre aktiepris. Trots att ett statistisk samband föreligger mellan relativ 

spread och volatilitet i likhet med teori bör detta samband anses vara för lågt för att 

kunna dra några generella slutsatser angående att en förändring i volatilitet skulle 

påverka aktiers likviditet. I likhet med resultatet från tabell 7 finns det befogenhet att 

dra slutsatsen att volatilitet på avkastningen inte påverkar aktiers likviditet enligt vår 

empiri. Eftersom ett samband inte går att utläsa blir diskussionen angående Brogaards 

(2010) förhållningssätt irrelevant, om högfrekvenshandel dämpar volatiliteten eller om 

ett eventuellt motsatt kausalitetssamband föreligger. Tabell 9 förklarar att stamaktier har 

en 2,50 % högre relativ spread jämfört med stamaktier. Det är förenligt med Holmström 

och Tirole (1993) vilka förklarar att preferensaktie handlas med kontrollmotiv som 

tenderar att vara mer långsiktiga i sin investeringshorisont. 
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Tabell 10: Summering av modell med likviditetsmåttet relativ spread. 

 
 

I tabell 10 summeras information från den andra multipla regressionsmodellen med 

relativ spread som beroende variabel. Den justerade förklaringsgraden i modellen 

uppgår till 87,58%. Det innebär att 87,58% av storleken på relativ spread går att förklara 

med kapitalskatt, under kontroll för övriga variabler. Detta går att jämföra med den 

bivariata analysen där förklaringsgraden uppgick till endast 0,06%. Vid jämförelse 

mellan tabell 8 och 10, blir den justerade förklaringsgraden betydligt högre vid 

användning av relativ spread som oberoende variabel. En anledning till detta skulle 

kunna vara att den multipla regressionsanalysen i tabell 9 avger starkare statistiska 

samband jämfört med tabell 7. 

 
Tabell 11: Resultat från analysmetoder mellan kapitalskatt och likviditet i relation till studiens hypotes. 

Ett plus representerar ett samband med teoretiskt förankring. Ett minus representerar ett samband utan 

teoretiskt förankring eller avsaknad av samband. 

 
 

Tabell 11 sammanfattar hur empirin som genererats i den bivariata - och multivariata 

analysen står sig i relation till studiens teoretiska referensram angående kapitalskatt mot 

studiens två beroende variabler, omsättningshastighet och relativ spread. Detta är 

användbart för att kunna bekräfta eller förkasta studiens hypotes att ett negativt 

samband mellan kapitalskatt och likviditet föreligger. Vilket framgår av tabell 11 

uppvisar omsättningshastighet ett negativt samband både i den bivariata- och 

multivariata analysen vilket är i linje med det förväntade resultatet baserat på studiens 

problemdiskussion. Eftersom dessa samband inte uppvisar statistisk signifikans, måste 
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frågan väckas om resultatens trovärdighet. Hayashida och Ono (2010) studerade en 

period innehållande en förändring i kapitalskatt följt av en konstant lägre kapitalskatt 

med ett signifikant negativt samband mellan kapitalskatt och handelsvolym bland 

investerare. På grund av att vår studie inte innehåller en konstant förändring av 

kapitalskatt, då kapitalskatten efter ett år återigen höjdes, försvårar detta möjligheten att 

uppnå ett signifikant resultat. Med denna bakgrund, är det möjligt att ett eventuellt 

samband föreligger mellan omsättningshastighet och kapitalskatt, trots avsaknad av 

signifikant resultat. Därmed är det inte möjligt att förkasta studiens hypotes vid 

användning av omsättningshastighet som mått på likviditet. 

 

Den andra beroende variabeln, relativ spread, uppvisar inget samband med kapitalskatt i 

den bivariata analysen vilket står i strid med studiens hypotes om att ett negativt 

samband mellan kapitalskatt och likviditet föreligger. I den multivariata analysen då 

sambandet mellan kapitalskatt och relativ spread analyseras under kontroll för andra 

variabler kan ett positivt samband urskiljas. Detta resultat är förenligt med tre teoretiska 

infallsvinklar, handelshypotesen, klienteleffekten samt flight to liquidity. Likt den 

multivariata analysen för omsättningshastighet mot kapitalskatt förmår inte den relativa 

spreaden mot kapitalskatt att uppnå statistiskt signifikans. Problematiken som angavs 

ovan gällande för få observationer med en lägre kapitalskatt vilket försvårar att statistisk 

signifikans uppnås. Detta minskar relevansen att uppnå ett statistiskt signifikant resultat 

vilket inte behöver påverka resultatets trovärdighet. Vid användning av relativ spread 

som mått på likviditet, är det inte möjligt att förkasta studiens hypotes att ett negativt 

samband mellan kapitalskatt och likviditet föreligger. Att det inte går att hitta ett 

samband mellan kapitalskatt och relativ spread i den bivariata analysen men i den 

multivariata analysen skulle kunna indikera på att omsättningshastighet är ett lämpligare 

mått på en orderdriven marknad, likt den svenska. Samtidigt är detta motsägelsefullt 

eftersom den multivariata analysen gällande relativ spread erhåller högre justerad 

förklaringsgrad samt högre signifikanser. 
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6. Slutsatser 
Syftet med uppsatsen har varit att studera sambandet mellan kapitalskatt och likviditet 

med kontroll för andra faktorer som kan tänkas förklara skillnader i likviditet på 

aktiemarknaden. Syftets uppkomst härstammar från en kedja av reaktioner, vilka 

presenteras i figur 1, där det finns teoretisk förankring att kapitalskatt bör ha ett negativt 

samband med likviditet. 

 

Studiens resultat i kapitel 5 indikerar på att det inte går att förkasta ett negativt samband 

mellan kapitalskatt och likviditet, vilket innebär att det är möjligt att dra slutsatsen att 

likviditeten på aktiemarknaden sjunker när kapitalskatt ökar, allt annat lika. Sambandet 

går varken att förkasta då omsättningshastighet eller relativ spread används som 

likviditetsmått. Detta är i enlighet med studiens teoretiska infallsvinklar angående 

klienteleffekten, handelshypotesen och flight to liquidity. Klienteleffekten påvisar att 

högre transaktionskostnader bör öka investerares investeringshorisont (Amihud och 

Mendelson, 1986), vilket bekräftas av minskad omsättningshastighet vid en ökning i 

kapitalskatt. Vidare kan även resultatet förklaras av flight to liquidity, då investerare 

söker sig till mer likvida tillgångar vid en sjunkande likviditet på aktiemarknaden 

(Amihud, 2002), därav en ökad spread genom den ökade risken på aktiemarknaden. 

Även handelshypotesen skulle kunna förklara det negativa sambandet mellan 

kapitalskatt och likviditet, då investerares benägenhet att omsätta sin portfölj har en 

effekt på aktiers likviditet (Demsetz, 1968; Merton, 1987). Även tidigare forskning 

styrker denna slutsats, då Hayashida och Ono (2010) påvisat en ökad handelsvolym i 

anslutning till en skattesänkning medan en svensk studie av Daunfeldt, Praski-Ståhlgren 

och Rudholm (2010) uppger att en höjning av kapitalskatt genererar färre realiseringar 

av aktier på den svenska börsen. 

 

En annan slutsats som empirin påvisar är att det föreligger skillnader i de olika 

likviditetsmåtten eftersom det går att urskilja ett samband i den bivariata analysen för 

omsättningshastighet medan det för den relativa spreaden inte är möjligt. Grunden till 

detta skulle kunna gå att finna i Marshall och Youngs (2003) resonemang att den 

relativa spreaden inte är lämplig för en orderdriven marknad och att måttet därför kan ha 

svårigheter i att beräkna likviditet på den svenska aktiemarknaden. Detta ter sig 

underligt då den relativa spreaden i den multivariata analysen genererar den högsta 
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justerade förklaringsgraden och högst statistiskt signifikans. På grund av detta uppstår 

ett problem att värdera vilket mått som är mest lämpligt att använda för att beräkna 

likviditet på en orderdriven marknad. Detta stärks av Damodaran (2002, s.678), då 

ingen korrekt metod finns att beräkna ett företags illikviditesrabatt, utan måste anpassas 

från bolag till bolag. Eftersom det finns ett flertal olika definitioner angående begreppet 

likviditet, ter det sig naturligt att olika likviditetsmått skulle kunna leda till olika 

resultat. Oxelheim (1997) anser att likviditet är möjligheten att handla med normala 

volymer till nuvarande marknadspris medan Bernstein (1987) istället anser att det är av 

stor vikt att investerare snabbt kan dra tillbaka sin investering. Om det endast fanns en 

definition av begreppet likviditet, skulle det underlätta valet av likviditetsmått och 

kunna öka forskningsområdets trovärdighet, då det inte går att välja mått efter resultat. 

 

Eftersom det inte går att förkasta att ett negativt samband föreligger mellan kapitalskatt 

och likviditet, i enlighet med figur 1 i problemdiskussionen, innebär det en risk för att 

eventuella implikationer uppstår. Rosenberg och Birdzell (1986) förklarar att en låg 

likviditet kan försvåra introduktion av nya företag, då syftet med detta torde vara att få 

tillgång till mer kapital. Risken finns också att kapital tenderar att stanna i redan mogna 

bolag, vilket innebär att investerare avskräcks från mer produktiva investeringar 

eftersom nuvarande investeringar då skulle avyttras och därmed bli föremål för 

beskattning (Meade, 1990). Vid en minskad likviditeten på aktiemarknaden kan detta 

problem te sig genom att företagen drar på sig högre kostnad för kapital. Amihud och 

Mendelson (1986) förklarar detta med att investerare har ett högre avkastningskrav för 

aktier med låg likviditet än i företag med god likviditet, vilket därmed även leder till att 

bolaget uppnår en lägre värdering. Utifrån empirin i kapitel 5 går det inte att förkasta 

studiens hypotes vilket möjliggör att dessa implikationer skulle kunna uppstå. 

 

6.1 Uppsatsens begränsningar 

En begränsning i denna studie är att det inte finns en konstant minskning av 

kapitalskatten, då endast ett års mätpunkter avger den betydligt lägre 

kapitalskattesatsen. Detta innebär att det bara är ett år av urvalsperioden som avviker 

från det normala, här benämnt mellan 27-32% genomsnittlig kapitalskatt. Hayashida 

och Ono (2010) analyserade en konstant minskning av kapitalskatt i Japan år med 

signifikanta resultat, vilket också hade varit önskvärt i denna studie. På grund av detta 
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minskar relevansen av höga signifikanser och fokuserar istället på att presentera 

generella slutsatser. 

 

I denna studie analyseras den svenska kapitalskatten mot den svenska aktiemarknaden, 

vilket inte tar hänsyn till att utländska investerare har möjlighet att investera på den 

svenska aktiemarknaden med eventuellt annorlunda kapitalskatt. Med samma 

resonemang finns det svenska investerare med aktiv handel på internationella 

aktiemarknader. På grund av detta finns risken att sambandet mellan kapitalskatt och 

likviditet påverkas av andelen utländska investeringar och deras tradingbeteende, vilket 

skulle kunna minska studiens validitet. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Efter studiens genomförande finns möjlighet att andra forskare fortsätter forskningen 

gällande likviditet och kapitalskatt. Vi kommer nedan att presentera våra huvudsakliga 

tankar gällande hur forskningen skulle kunna fortsätta. 

 

Först och främst skulle det vara lämpligt att studera ett land där det finns fler 

mätpunkter på kapitalskatt, vilket varierar från de genomsnittliga. Alternativt om 

Sverige genomför en förändring i kapitalskatt, vilket bibehålls under en längre tid, finns 

möjligheten att analysera hur denna förändring påverkat aktiers likviditet. Efter 

introduktionen av investeringssparkontot 2011, där investerare schablonbeskattas 

istället för att varje transaktion blir föremål för beskattning, finns möjligheten att 

studera hur detta skulle kunna påverka sambandet mellan kapitalskatt och likviditet.  

 

Vår studie innehåller inte någon variabel vilket tar hänsyn till andelen utländska 

investerare och deras handelsbeteende, därmed öppnas möjligheten upp för vidare 

forskning. Genom att inkludera detta perspektiv finns möjligheten att jämföra om det 

stärker eller försvagar studiens modell. Anledningen till att utländska investera 

möjligtvis bör inkluderas, är att de vid en lägre kapitalskatt erhåller högre avkastning än 

svenskar vid liknande investering. På grund av detta är möjligtvis risken mindre för 

utländska investerare, givet att de har en lägre kapitalskatt. 
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Det skulle också vara intressant att addera en variabel som tar hänsyn till storleken på 

landets nettoskatt. Detta ter sig i att det finns möjlighet för investerare i Sverige att 

kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster, vilket skulle kunna antyda att en hög 

kapitalskatt har högre omsättningshastighet vid bear-market jämfört med bull-market. 

Ett sådan förhållningssätt skulle kräva en modifikation av vår studies modell baserat på 

ytterligare problemdiskussion. 

 

Ett annat förslag är att genomföra en kvalitativ studie om hur investerare agerar kring 

förändringar i kapitalskatt. Genom att göra denna studie, finns möjligheten att 

undersöka kausalitetssambandet i figur 1 med andra faktorer än statistisk data. Detta 

skulle minska påverkan av signifikansnivåer och kunna styrka resultat vilket har 

uppstått i kvantitativa studier, bland annat denna studie. 
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Bilaga 2 - Histogram över normalfördelning av kontrollvariabel storlek 
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Bilaga 3 - Histogram över normalfördelning av kontrollvariabel pris 
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