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Sammandrag 
 
 
Periodiseringsanomalin är omdebatterad då det finns meningsskiljaktigheter om anomalin 

beror på en felprissättning eller en inneboende risk. En riskbaserad förklaring kan motiveras 

utifrån antagandet att en hög grad av periodiseringar försämrar resultatets uthållighet in i nästa 

period (Sloan 1996) vilket leder till att investerarnas avkastningskrav ökar. Genom att 

inkludera periodiseringskomponenten i trefaktormodellen är syftet att undersöka om 

periodiseringsanomalin kan förklaras som en riskfaktor, i likhet med storleken och B/M-

kvoten. Studien baseras på företag från NYSE, NYSE MKT och Nasdaq under åren 1997-

2007. Av de observerade företagen skapas portföljer för att fånga hur 

periodiseringskomponenten påverkar överavkastningen på marknaden. Utöver Fama och 

French (1993) sex oberoende portföljer skapas ytterligare sex oberoende portföljer som 

baseras på storlek och grad av periodiseringar. Dessa portföljer används för att forma 

periodiseringsfaktorn HAMLA som fångar upp risken med hög grad av periodiseringar. 50 

stycken regressioner utförs för att undersöka om inkluderingen av HAMLA leder till en mer 

rättvisande avkastningsmodell jämfört med trefaktormodellen. Resultatet visar att 

förklaringsgraden inte ökar när HAMLA inkluderas i trefaktormodellen. 

 

Nyckelord: Fama & French, Sloan, trefaktormodellen, periodiseringsanomalin, riskfaktor, 

avkastningskrav. 
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1. Problematik med förväntad avkastning 
 

Ett omdiskuterat forskningsämne inom redovisning och finans är hur avkastningen på 

marknaden kan förklaras och förutspås (Fama French 1993; Piotroski 2000; Dijk, Hou & 

Zhang 2012). Förutom att det är av empiriskt intresse är en rättvisande modell för framtida 

avkastningar viktig för att investerare ska kunna ta korrekta investeringsbeslut. Ett vanligt sätt 

att förklara avkastningen är genom avkastningsmodeller, som grundas i att rationella 

investerare kräver en riskpremie för ökat risktagande (Sharpe 1964, Fama & French 1992). 

Avkastningsmodellerna grundas på antagandet att investerarna eftersträvar högsta möjliga 

avkastning i förhållande till sitt risktagande (Sharpe 1964).  

 

CAPM är det den allmänt vedertagna avkastningsmodellen trots att den mött hård kritik för att 

inte spegla alla riskaspekter (Fama & French 1996). CAPM fångar endast marknadsrisken, 

beta (Sharpe 1964), vilket inte ger en komplett riskbaserad förklaring till avkastning på 

marknaden (Fama & French 1992). Efter CAPM lanserades har olika investeringsmetoder 

utvecklats för att fånga fler riskaspekter som kan förklara förväntad avkastning (Fama & 

French 1993; Hou, Dijk & Zhang 2012). Forskning finner att storleken (Banz 1981) och 

kvoten mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet (B/M-kvot) (Stattman 1980) är två 

riskfaktorer som förklarar överavkastningen. Utifrån upptäckterna skapas trefaktormodellen 

som kompletterar CAPM med storleken och B/M-kvoten som ytterligare förklaringsvariabler 

(Fama & French 1993). Trots att trefaktormodellen har högre förklaringsgrad än CAPM ger 

den inte en fullständig riskbaserad förklaring på överavkastning. 

 

Senare forskning försöker finna andra riskbaserade förklaringar till överavkastning på 

marknaden (Francis, LaFond, Olsson & Schipper 2005; Fama & French 2008; Khan 2008; 

Hirshleifer, Hou & Teoh 2012). En negativ korrelation mellan periodiseringar och framtida 

avkastning upptäcks (Sloan 1996) vilket i sin tur resulterar i flertalet studier som försöker 

förklara sambandet mellan periodiseringar och avkastningar (Francis et al. 2005; Fama & 

French 2008; Khan 2008; Hirshleifer, Hou & Teoh 2012).  

 

Periodiseringsanomalin som riskfaktor grundas på antagandet att periodiseringar bidrar till ett 

osäkrare resultat jämfört med ett resultat som enbart består av kassaflöden (Dechow & Dichev 

2002). Marknadens värdering är en funktion av investerarnas förväntningar på företagets 
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prestation och är direkt korrelerat med företagets rapporterade resultat vilket gör att det är 

viktigt att det ger en rättvisande bild av företaget (Beaver 1968; Landsman & Maydew 2002). 

Ett resultat som ger en tillförlitlig indikation på framtida kassaflöden anses därför vara av hög 

kvalité (Dechow & Schrand 2004, sid 5). Eftersom investerarnas avkastningskrav bestäms 

utifrån risktagandet är det rimligt att anta att de kräver en högre riskpremie om resultatet anses 

vara av dålig kvalité. En hög grad av periodiseringar leder till att resultatet blir mindre 

uthålligt in i nästa period. Det tyder på att en hög grad av periodiseringar bidrar till en 

försämrad kvalité på resultatet (Sloan 1996) vilket beror på uppskattningsfel blir större då 

graden av periodiseringar blir högre (Dechow & Dichev 2002). Periodiseringsanomalin anses 

vara en icke-diversifierbar  risk  (Easley  &  O’Hara  2004;;  Leuz  &  Verrecchia  2004)  vilket  

motiverar att periodiseringar kan ses som en risk i likhet med storleken eller B/M-kvoten i 

trefaktormodellen. 

 

I studien används periodiseringskomponenten (graden av periodiseringar) för att mäta risken 

med periodiseringar. En hög grad av periodiseringar gör resultatet mindre uthålligt (Sloan 

1996) samtidigt som det leder till en större uppskattningsfel (Dechow & Dichev 2002). Det är 

därför rimligt att investerare kräver högre riskpremie för att investera i företag med hög grad 

av periodiseringar. 

 

Oberoende periodiseringsportföljer som fångar den antagna riskaspekten utformas utifrån 

periodiseringskomponenten HAMLA som inkluderas i trefaktormodellen. 

Periodiseringsportföljerna baseras på graden av periodiseringar för att uppskatta kvalitén på 

resultatet och därmed periodiseringarnas inverkan på avkastningen. Den nya 

avkastningsmodellen prövas genom att jämföras med trefaktormodellen och ställas mot dess 

förklaringsgrad. Förbättrar periodiseringsvariabeln förklaringsgraden för den förväntade 

avkastningen? Syftet med studien är att testa om periodiseringsanomalin kan förklaras som en 

riskfaktor som storleken och B/M-kvoten i trefaktormodellen. Intentionen är ett skapa en mer 

rättvisande avkastningsmodell med högre förklaringsgrad än trefaktormodellen. 
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2. Litteratur och teori 
 
I avsnittet presenteras relevant teori för att ge läsaren förståelse för hur riskfaktorer fångas i 

avkastningsmodeller. I första delen beskrivs trefaktormodellen och hur den fångar 

riskaspekterna för storleken och B/M-kvoten. Den andra delen förklarar problematiken med 

periodiseringar och hur de påverkar resultatet för att ge en bakgrund till varför 

periodiseringskomponenten motiveras som en riskfaktor. Slutligen redogörs den 

periodiseringsbaserade riskfaktorn, HAMLA, som inkluderas i trefaktormodellen.  

2.1 Rationella avkastningsmodeller 

Ett grundläggande antagande inom finansiering är att investeringsbeslut grundas på att 

maximera den framtida avkastningen. Ur antagandet utvecklas modern portföljteori som 

maximerar avkastningen genom att ta hänsyn till marknadsrisken (Markowitz 1952). Teorin 

visar att investeringar i aktier består av två riskkomponenter: den systematiska risken och den 

specifika risken. Den specifika risken går att diversifiera bort genom portföljsammansättning 

medan den systematiska risken inte är diversifierbar utan kopplad till marknaden (Markowitz 

1952). Teorin vidareutvecklas till CAPM (Sharpe 1964). CAPM är en enkel linjär regression 

som beskriver den förväntade avkastningen som en funktion av den riskfria räntan och den 

systematiska risken. Den systematiska risken betecknas som marknadsrisken och mäts med 

beta (Sharpe 1964).  

 

Senare forskning finner flera förklaringsvariabler i avkastningen som kan motiveras som 

riskfaktorer, däribland företagets storlek (Banz 1981) och B/M-kvoten (Stattman 1980). I 

trefaktormodellen motiveras dessa faktorer som systematiska riskfaktorer vilket kompenseras 

med ökade riskpremier (Fama & French 1992). Genom att fånga marknadsrisken, storleken 

och B/M-kvoten, förklarar trefaktormodellen den genomsnittliga avkastningen bättre än 

CAPM. Nedan, i figur 1, beskrivs formeln för trefaktormodellen:   
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 (Figur 1)  

Ε(R ) − R =  ∝ + [E(R ) − R ] + s SMB + h HML + ε     

∝  = Skärningspunkt 
E(R )= Den förväntade avkastningen för aktie i, för tiden t  
R = Den riskfria räntan för tiden t  
E(R )= Den förväntade avkastningen på marknaden m, för tiden t  
SMB = Storleksfaktor, för tiden t  
HML = Värdefaktor, för tiden t 
 ε = Slumpvariabel, för tiden t  

2.1.1 Storlekens och B/M-kvotens påverkan på avkastningen 
 
Småföretag har ett lågt resultat i förhållande till sina tillgångar. Samtidigt är dessa företag 

känsliga för förändringar i resultatet vilket leder till att de kan råka ut för längre perioder med 

negativt resultat (Fama & French 1993). Detta drabbar inte stora företag i samma utsträckning 

och småföretag anses därför vara mer riskfyllda. Rationella investerare begär därmed en högre 

riskpremie för att investera i småföretag. Den ökade riskpremien reflekterar det faktum  att 

småföretag i genomsnitt genererar en högre avkastning än stora företag (Fama & French 

1993). Småföretag tenderar även ha sämre kvalité på sina prognoser vilket gör det svårt för 

investerarna att förutspå framtida kassaflöde. Investerare kräver högre avkastningskrav 

eftersom att risken i investeringen anses öka när informationen i prognoserna är sämre 

(Doukas, McKnight & Pantzalis 2005).  

 

En hög B/M-kvot kan vara en indikation på att företaget är under finansiell stress (Chen & 

Zhang 1998; Piotroski 2000). Bolag med hög B/M-kvot tenderar ha ett lågt resultat i 

förhållande till sina tillgångar vilket vanligtvis håller i sig i några år, samtidigt som företag 

med låg B/M-kvot har en starkare uthållighet i resultatet (Fama & French 1993). Fynden 

motiverar att företag med hög B/M-kvot bör kompenseras med en ökad riskpremie eftersom 

att de anses vara mer riskfyllda (Fama & French 1993).  
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2.1.2 SMB och HML  
 
För att fånga riskaspekten bakom en anomali utformas oberoende portföljer som efterliknar de 

faktorerna som driver riskerna. Genom att efterlikna riskerna går det att extrahera riskerna ur 

anomalin (Hirshleifer, Hou & Teoh 2012). Tekniken används i trefaktormodellen där SMB 

och HML utformas för att fånga riskfaktorerna i storleken och B/M-kvoten. SMB fångar den 

prissatta risken för storleken på företaget genom att mäta börsvärdet (ME) och variationer i 

aktieavkastningen. Småföretag genererar en högre avkastning om SMB är positivt och en 

lägre avkastning om SMB är negativt. SMB är med andra ord differensen mellan 

avkastningen i en portfölj bestående av småföretag och en portfölj bestående av stora företag 

(Fama & French 1993).  

 

HML fångar risken för B/M-kvoten på företaget genom att mäta B/M-kvoten och variationer i 

avkastningen. I HML ökar avkastningen från starka negativa värden för de lägsta B/M-

kvartilerna till starka positiva värden för företag med högst B/M-kvot. HML är differensen i 

avkastningen mellan en portfölj bestående av aktier med hög B/M-kvot respektive en portfölj 

bestående av aktier med låg B/M-kvot (Fama & French 1993). 

 

SMB och HML skapas genom att konstruera sex stycken oberoende portföljer. Först delas 

företagen in efter medianen på börsvärdet vilket bestämmer om företagen hamnar i kategorin 

Small (S) eller Big (B) (Fama & French 1993). Aktierna delas sedan in efter B/M-kvoten 

vilket resulterar i en uppdelning på 30 procent i Low (L), 40 procent Medium (M) och 30 

procent High (H). I beräkningen för SMB subtraheras genomsnittet på avkastningen för 

samtliga aktier i Big med den genomsnittliga avkastningen för samtliga aktier i Small (Fama 

& French 1993).   
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      (Figur 2)   

SMB =
(R + R + R )

3
−
(R + R + R )

3
 

 
SMB= Storleksfaktorn 
R = Avkastning i portföljen Small-Low 
R = Avkastning i portföljen Small-Medium  
R = Avkastning i portföljen Small-High 
R =Avkastning i portföljen Big-Low 
R =Avkastning i portföljen Big-Medium  
R =Avkastning i portföljen Big-High 
 

HML skapas genom samma uppdelning som i SMB. För att få fram den drivande risken 

bakom värdefaktorn subtraheras den genomsnittliga avkastningen på aktierna med hög B/M-

kvot (High) med den genomsnittliga avkastningen för aktierna med låg B/M-kvot (Low). 

 

 

 (Figur 3)  
 

HML =
(R + R )

2
−  

(R + R )
2

 
 

 

 

HML= Värdefaktor 
R = Avkastning i portföljen Small-High 
R = Avkastning i portföljen Big-High 
R = Avkastning i portföljen Small-Low 
R =Avkastning i portföljen Big-Low 
 

Sorteringen av portföljerna kombineras till en matris med storlek på ena axeln och B/M-kvot 

på den andra. Portföljer som skapas är: S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, B/H (Fama & French 

1993).   

 

För att fånga riskerna med storlek och B/M-kvot utformas oberoende portföljer (Fama & 

French 1993). Storleken som riskfaktor fångas genom SMB (Small Minus Big) medan B/M-

kvoten som riskfaktor fångas genom HML (High Minus Low). Fama och French (1993) får en 

förklaringsgrad på 90 procent för de genomsnittliga variationerna i avkastningen utifrån deras 
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modell och metod. På samma sätt som SMB och HML fångar riskerna med småföretag och 

hög B/M-kvot förväntas periodiseringskomponenten fånga motsvarande risker för hög grad av 

periodiseringar. Vår studie baseras på samma metod som Fama & French (1993) studie för att 

fånga risker associerade med periodiseringskomponenten.     

2.2 Periodiseringar 

Periodiseringar är en redovisningsmässig teknik som används för att fördela intäkter och 

kostnader över bokföringsperioder. I praktiken betyder det att företagen kan kapitalisera 

tillgångar, exempelvis lager, genom att beräkna lagret som en intäkt trots att produkterna ännu 

inte är sålda (Dechow & Schrand 2004, sid 40). Periodiseringarnas syfte är att justera för 

timing- och matchningsproblem som uppstår om resultatet enbart utgörs av kassaflöden 

(Dechow & Dichev 2002).  

2.2.1 Resultatets kvalité 
 
Uthålligheten i resultatet indikerar om resultatet är av bra eller dålig kvalité. Ett tillförlitligt 

resultat av hög kvalité är av stor betydelse eftersom att investerarnas förväntningar på 

företagets prestation och är direkt korrelerat med företagets resultat (Beaver 1968; Landsman 

& Maydew 2002). Om resultatet är av dålig kvalité försämrar det möjligheten till förutspå 

framtida kassaflöden (Dechow & Dichev 2002) och aktiepriserna kan avvika från att 

reflektera det sanna värdet i företaget (Ou & Penman 1989). Ett uthålligt och förutsägbart 

resultat är av hög kvalité eftersom ett det är ett tecken på att resultatet återspeglar det sanna 

värdet i företaget (Dechow & Schrand 2004, sid 5).  

 

Periodiseringar påverkar resultatet till att bli mindre uthålligt in i nästa period (Sloan 1996), 

vilket resulterar i att en högre grad av periodiseringar leder till en sämre uppskattning av 

framtida kassaflöden (Dechow & Dichev 2002). Alla periodiseringar försämrar dock inte 

kvalitén i resultatet utan det finns bra och dåliga periodiseringar som påverkar resultatet på 

olika sätt. Periodiseringar som anses vara bra matchar dåtida, nutida och framtida kassaflöden 

medan dåliga periodiseringar är ett resultat av uppskattningsfel eller korrigeringar av tidigare 

uppskattningar (Dechow & Dichev 2002). Kvalitén på periodiseringarna minskar om fler 

uppskattningsfel uppstår (Dechow & Dichev 2002) vilket vanligtvis uppstår då graden av 

periodiseringar ökar. 
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2.2.2 Risk eller felprissättning 
 
Viss forskning finner en riskbaserad förklaring till periodiseringsanomalin (Francis et al. 

2005; Khan 2008) medan annan forskning tyder på att periodiseringsanomalin är ett resultat 

av irrationella investerare och en ineffektiv marknad (Sloan 1996). Periodiseringar påverkar 

investerarnas förväntningar på företagets framtida prestation vilket i sin tur påverkar 

avkastningen. Naiva investerare förstår inte periodiseringars inverkan på resultatet och de 

övervärderar därmed företag med stor periodiseringskomponent (Sloan 1996).  

 

Francis et al. (2005) studie baseras på den effektiva marknadshypotesen. Studien finner att 

kvalitén på periodiseringarna bidrar till en informationsrisk och att risken är relaterad till 

kvalitén på redovisningsinformationen som når investerarna. Investerarna förstår att 

periodiseringarna påverkar resultatet och begär kompensation i form av en högre riskpremie. I 

studien mäts kvalité på periodiseringar genom att undersöka i hur hög grad periodiseringarna 

kan kopplas till kassaflödesrealisationer (Francis et al. 2005). 
 

Annan forskning har svårt att finna bevis om periodiseringsanomalin beror på felaktig 

prissättning eller om investerare begär en riskpremie för ett ökat risktagande (Fama & French 

2008; Hirshleifer, Hou & Teoh 2012). Fama och French (2008) finner att 

periodiseringsanomalin är en förklarande faktor till onormalt höga avkastningar. Genom att 

utforma en investeringsstrategi erhåller de onormalt hög avkastning för företag med extrema 

periodiseringsvärden. Resultatet tyder på att periodiseringar påverkar förklaringsgraden, men 

om det beror på en felaktig prissättning på marknaden eller en motiverad riskfaktor går inte att 

fastställa utifrån studien. 

 

2.2.3 Periodiseringskomponent som förklarande variabel 
 

Med grund i tidigare forskning där periodiseringar motiveras som en riskfaktor (Francis et al. 

2005: Ecker, Francis, Kim, Olsson & Schipper 2006), testar vår studie om 

periodiseringskomponenten kan fångas som en riskfaktor i en aggregerad avkastningsmodell 

som redan inkluderar för storleken, B/M-kvoten och marknadsrisken. För att fånga risken med 

en hög grad av periodiseringar i modellen utformas periodiseringsfaktorn HAMLA (High 

Accruals Minus Low Accruals). I likhet med Fama och French (1993) är avsikten att 
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portföljerna ska fånga det som driver riskpremien till periodiseringar. En hög grad av 

periodiseringar antas vara mer riskfyllt än en låg grad av periodiseringar.  

 

HAMLA mäter avkastningen relaterat till periodiseringar och skapas genom sex oberoende 

portföljer som fångar graden av periodiseringar. De två portföljerna med högst respektive 

lägst periodiseringar används för att konstruera HAMLA. Genomsnittlig avkastning för 

portföljerna med hög grad av periodiseringar, för lågt respektive högt börsvärde, subtraheras 

med genomsnittlig avkastning på portföljerna med låg grad av periodiseringar, för lågt 

respektive högt börsvärde. HAMLA utformas analogt med Fama och French (1993) 

oberoende variabler eftersom intentionen är att studera hur periodiseringar påverkar 

överavkastningen i trefaktormodellen.  

 

(Figur 4)  

HAMLA =
(R + R )

2
−  

(R + R )
2

 
 
HAMLA= Periodiseringsfaktorn  
R = Avkastning i portföljen Small-High 
R = Avkastning i portföljen Big-High 
R = Avkastning i portföljen Small-Low 
R =Avkastning i portföljen Big-Low 
 

 

2.2.4 Justering för periodiseringskomponenten  
 

För att beräkna graden av periodiseringar används definitionen av Sloan (1996). Graden av 

periodiseringar används för att dela upp aktierna men även för att fånga upp riskaspekten 

bakom en hög grad av periodiseringar. Periodiseringar beräknas genom att ta förändringen i 

omsättningstillgångar minus förändringen i nuvarande skulder. Från summan exkluderas 

förändringen i kortsiktiga skulder, förändringen i inkomstskatten och förändring i kortsiktiga 

skulder och långsiktiga skulder för innevarande år. Slutligen subtraheras avskrivningar och 

nedskrivningar av tillgångar (Sloan 1996). Nedan, i figur 5, beskrivs formeln för totala 

periodiseringar: 
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(Figur 5)  

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐬𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐫 = (∆CA −  ∆CASH) − (∆CL − ∆STD −  ∆TP) −   Dep  
 
∆CA =  Förändring i omsättningstillgångar (Datastreamkod: WC02201)   
∆CASH = Förändring i likvida medel (Datastreamkod: WC02003)   
∆CL =  Förändring i kortfristiga skulder (Datastreamod: WC03101) 
∆STD = Förändring i kortsiktiga skulder & långsiktiga skulder för innevarande år 
(Datastreamkod: WC030519) 
∆TP = Förändring i inkomstskatten (Datastreamkod: WC01451)   
Dep = Kostnader för depreciering och amortering. (Datastreamkod: WC01151)   
 

För att få ut graden av periodiseringar beräknas periodiseringskomponenten genom att 

dividera periodiseringar med summan av det genomsnittliga värdet på de totala tillgångarna. 

 

(Figur 6)  

Periodiseringskomponent = 
      å   

 

 

2.3 Sammanfattning av teori 

En hög grad av periodiseringar påverkar resultatet att bli mindre uthålligt in i nästa period 

vilket gör att resultatet anses vara av sämre kvalité. Det är  därför mer riskfyllt att investera i 

ett företag med hög grad av periodiseringar än ett företag med hög grad av kassaflöden. Enligt 

Dechow och Dichev (2002) är resultatet av god kvalité om det går att hänvisa till framtida 

realiserade kassaflöden. Med dessa fynd som grund utvecklas antagandet att periodiseringar 

ökar riskpremien hos rationella investerare. I en avkastningsmodell, med periodiseringar som 

en ytterligare riskaspekt i trefaktormodellen, förväntas därför förklaringsgraden till 

avkastningen förbättras. Genom att använda en metod som extraherar det drivande bakom 

risken med periodiseringar i likhet med Fama och French (1993) och inkludera variabeln i 

trefaktormodellen bör den nya avkastningsmodellen bli mer rättvisande. I likhet med SMB 

och HML formas därför periodiseringsfaktorn HAMLA, där positiva värden för HAMLA 

faktorn påvisar att hög grad av periodiseringar i genomsnitt generar högre avkastning. 
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3. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras insamling av data, val av undersökningsperiod och urval. 

Tillvägagångssättet beskrivs och de beroende och beroende portföljerna i studien presenteras. 

Slutligen presenteras regressioner som används för att analysera resultatet.   

3.1 Datainsamling 

Datainsamlingen sker från NYSE, NYSE MKT och NASDAQ på den amerikanska 

marknaden för att få ett stort antal representativa observationer. Ett stort antal representativa 

observationer är viktigt för studien då avkastningsmodellen innehåller fyra parametrar, vilket 

kräver ett stort dataunderlag. Datastream används vid insamlingen av finansiell 

redovisningsdata för periodiseringar. Data för SMB, HML och Rm-Rf hämtas från Kenneth 

R. French Data library*. Fama och French studie från 1993 sträcker sig mellan 1963-1991 och 

Sloans (1996) studie löper mellan 1962-1991. För att testa användbarheten av dessa studier 

under andra år och för att göra studien relativt aktuell till dagens marknadsläge är 

undersökningsperioden för studien 1997-2007. Tidsintervallet på tio år motiveras av 

uppsatsens omfång samtidigt som det möjliggör att studera variationer över tid. 

Redovisningsdata efter 2007 exkluderas till följd av fastighetskrisen i USA. Det är ett 

medvetet val eftersom fastighetskrisen, som var en stor makroekonomisk händelse, kan 

snedvrida resultatet.  

3.2 Urval 

Ett resultat som beskriver verkligheten är eftersträvansvärt och därför görs ett urval där 

företag och branscher som inte är representativa exkluderas. I studien exkluderas företag efter 

följande kriterium: Det krävs att företag har all nödvändig information för att sammanställa 

periodiseringsportföljer, vilket innebär att företagen behöver ha den 

redovisningsinformationen som krävs vid beräkning av periodiseringar (se figur 5). 

Redovisningsinformation för marknadsvärdet och månatlig avkastning behövs även för att 

sammanställa portföljerna. De företag som inte har informationen som krävs exkluderas från 

urvalet då värdena krävs för att fånga hur de drivande faktorerna bakom risken i 

periodiseringar påverkar avkastningen. 

 
* http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
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Vi väljer även att exkludera företag som har negativt eget kapital och företag  

som inte har redovisad data för marknadsvärdet per månad. Exkludering av samtliga företag  

går i linje med urvalet i studien av Fama & French (1993). Eftersom data hämtas från deras 

databank för att sammanställa de beroende portföljerna och de oberoende portföljerna för 

HML och SMB anses det nödvändigt att insamlande av ny data sker efter samma kriterium. 

Finansiella företag exkluderas eftersom dessa företag tenderar att ha en ökad konkursrisk, 

vilket resulterar i extrema redovisade värden. Finansiella företags räkenskaper tenderar även 

att skilja sig åt från företag inom andra sektorer (Fama & French 1992). Datan består både av 

noterade och avnoterade bolag under den observerade tidsperioden. Efter exkludering av ovan 

nämnda kriterium och efter inkludering av avnoterade bolag är urvalet i genomsnitt per år 

1011 företag för de tio observerade åren.  

 

Antal företag per år 
Årtal    1997        1998       1999        2000        2001        2002        2003        2004        2005       2006   

Antal      620           660           739            843          1023          1034         1119          1222          1433        1417  

Tabell 1. Visar antal observerade företag per år efter inkludering av avnoterade bolag samt exkludering av 
företag med negativt eget kapital, företag utan komplett information om månatlig avkastning samt företag som 
saknar redovisningsinformation för eget kapital samt för att utforma periodiseringskomponenten. 
Periodiseringskomponenten beräknas genom:  (∆CA −  ∆CASH) − (∆CL − ∆STD −  ∆TP) −   Dep. ∆CA = Förändring i 
omsättningstillgångar. ∆CASH = Förändring i likvida medel. ∆CL = Förändring i kortfristiga skulder. ∆STD = 
Förändringar i kortsiktiga skulder & långsiktiga skulder för innevarande år. ∆TP = Förändring i inkomstskatt. 
Dep = Kostnader för depreciering och amortering. Ursprungsurval är 7046 företag. 
 
 

Survivorship bias korrigeras genom att inkludera avnoterade bolag i studien och genom att 

exkludera de företag som befunnit sig på börsen i två år eller mindre. Korrigeringen för dessa 

bolag leder till att studien inte endast innefattar de långsiktigt välmående företagen utan även 

de företag som går i konkurs eller avnoteras av andra anledningar under 

undersökningsperioden. Resultatet trimmas HAMLA på enprocentsnivå i de nedre och övre 

extremvärdena varje år. Eftersom portföljsammansättningen ser olika ut för varje år utförs 

trimningen på årsbasis.  
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3.3 Utformning av studien 

Det finns viss problematik med att få en komplett riskbaserad förklaring till anomalier 

eftersom det är komplicerat att hitta ett korrekt sätt att fånga risken bakom anomalin.  Studien 

utförs i likhet med Fama & French (1993) som lyckas ge en riskbaserad förklaring till 

anomalier. Riskfaktorer i studien skapas genom att utforma oberoende portföljer till det som 

driver riskerna. Genom att efterlikna riskfaktorer är förhoppningen att extrahera risker även 

om det är svårt att direkt observera vad som är den underliggande förklaringen till anomalin 

(Hirshleifer, Hou & Teoh 2012). En nödvändighet för att periodiseringskomponenten ska 

motiveras som en riskfaktor är att avkastningen och graden av periodiseringar rör sig i samma 

riktning (Hirshleifer, Hou & Teoh 2012). Förutsatt att det råder låg korrelation mellan 

förklaringsvariablerna bör inkluderingen av periodiseringar, med grund i tidigare forskning, 

ge en ökad förklaringsgrad jämfört med den traditionella trefaktormodellen. 

 

3.3.1 Oberoende portföljer 
 
För att skapa riskfaktorn HAMLA sorteras företagen efter graden av periodiseringar. 

Beräkningarna av periodiseringarna sker i enlighet med Sloan (1996),. Alternativa 

definitioner används i andra studier (Francis et al. 2005) men vi väljer denna definition 

eftersom att den är bred vilket gör den mer användbar i jämförande syfte. Vi vill fånga 

variationerna kopplade till graden av periodiseringar i stort utan att göra en distinktion mellan 

olika sorter av periodiseringar, varav denna uppdelning är användbar.  

 
I trefaktormodellen där HAMLA inkluderas skapas tolv oberoende portföljer för att fånga 

variationer i avkastningen kopplat till riskfaktorerna SMB, HML och HAMLA. SMB och 

HML skapas genom sex oberoende portföljer utifrån storleken och B/M-kvoten. HAMLA 

skapas genom sex oberoende portföljer utifrån storleken och graden av periodiseringar. SMB, 

HML och HAMLA mäts i juli t + 1 i enlighet med Fama och Frenchs (1993) studie och med 

hänsyn till att redovisningsinformationen finns tillgänglig för investeraren. Enligt Sloan 

(1996) räcker det att mäta redovisningsdata fyra månader efter räkenskapsåret. Mätningen av 

periodiseringar i juli ger oss marginal att informationen nått investerare och möjliggör att 

portföljerna för periodiseringar skapas analogt med Fama och French (1993). De tolv 

portföljerna för SMB, HML och HAMLA reformeras i juni t + 1. Marknadsvärdet mäts i 

december t-1. 
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3.3.2 Beroende portföljer 
 
Vid beräkning av överavkastningen används Fama och French 25 beroende portföljer som 

formas efter storleken och B/M-kvoten. Överavkastningen som formas på basis av storlek och 

B/M-kvot används för att bestämma om de efterliknande portföljerna för SMB, HML och 

HAMLA fångar gemensamma variationer i avkastningen. De beroende portföljerna som 

formas efter storleken och B/M-kvoten fångar upp ett brett spektrum av genomsnittlig 

avkastning vilket är eftersträvansvärt för studien och dess syfte. Överavkastningen mäts på 

månadsbasis för portföljerna. Portföljerna delas in i kvartiler på storlek och B/M-kvoten vilket 

resulterar i en matris på 25 portföljer. Portföljerna skapas på årsbasis där avkastningen 

beräknas från juli för år t och portföljerna omformas i slutet av juni t + 1. Marknadsvärdet 

mäts i december t-1. 

3.3.3 Viktning av portföljer 
 
Både värde- och likaviktade portföljer inkluderas i studien. Likaviktade portföljer ger 

samtliga aktier lika vikt, vilket innebär att småföretag får en lika hög förklaringsgrad som 

stora företag. Småföretag tenderar att ha mer extrema värden samtidigt som stora företag 

utgör en större del av det totala börsvärdet på aktiemarknaden. Exempelvis utgör småföretag 

enbart tre procent av börsvärdet på NYSE medan aktierna för småföretagen i antal utgör hela 

60 procent (Fama & French 2008). Att ge småföretag samma vikt i portföljen som stora 

företag anses vara problematiskt. Värdeviktade portföljer kan dock domineras av några få 

stora företag vilket inte ger en rättvisande bild av verkligheten. Likaviktade portföljer 

innehåller en högre systematisk risk och det resulterar i variationer i avkastningen, som är 

kopplat till B/M-kvoten, storlek och eventuellt periodiseringar inte fångas upp i samma grad 

som i värdeviktade portföljer. I motsats till värdeviktade portföljer överskattar likaviktade 

portföljer småföretag och underskattar stora företag (Plyakha, Uppal & Vilkov 2014).  

 

I studien används både lika- och värdeviktade portföljer. Genom att använda två olika 

metoder för att vikta portföljerna i både de oberoende och beroende portföljerna är 

förhoppningen att ge en djupare och mer nyanserad bild av hur periodiseringar påverkar 

avkastningen.  
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3.3.4 Regressionsanalys 
 
En multipel linjär regressionsanalys utförs för att analysera resultatet. Syftet med 

regressionen är att undersöka statistiska samband mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna. Förklaringsgraden (R ) visar hur väl avkastningsmodellerna förklarar 

avkastningen. Först utförs regressioner för trefaktormodellen på de oberoende variablerna 

marknadsrisken, HML och SMB. De oberoende variablerna ställs mot överavkastningen i de 

25 beroende portföljerna från Kenneth R. French Data Library. Regressionsanalysen på 

trefaktormodellen (se figur 1) jämförs sedan med en regressionsanalys på trefaktormodellen + 

HAMLA. Regressionerna på trefaktormodellen som inkluderar för 

periodiseringskomponenten HAMLA presenteras nedan: 

              (Figur 7) 

Ε(R ) − R =  ∝ + [E(R ) − R ] + s SMB + h HML + h HAMLA + ε  

∝  = Skärningspunkt 
E(R )= Den förväntade avkastningen för aktie i, för tiden t  
R = Den riskfria räntan för tiden t  
E(R )= Den förväntade avkastningen på marknaden m, för tiden t  
SMB = Storleksfaktor, för tiden t  
HML = Värdefaktor, för tiden t 
HAMLA  = Periodiseringsfaktor, för tiden t 
 ε = Slumpvariabel, för tiden t 

Regressionerna utförs på en fem procentig signifikansnivå. Ökar R  då HAMLA inkluderas i 

trefaktormodellen samtidigt som resultaten är signifikanta har en mer rättvisande 

avkastningsmodell med ökad förklaringsgrad jämfört med trefaktormodellen skapats, vilket 

går i linje med studiens syfte. Om R   minskar eller om signifikansnivån på fem procentnivån 

inte uppnås finner vi inget stöd att HAMLA kan motiveras som en riskfaktor. 
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                   4. Empiriska fynd och analys 

 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet från studien. Inledningsvis redovisas 

deskriptiv statistik för de oberoende variablerna. Empiriska fynd redovisas med efterföljande 

analys av resultatet. En statistisk prövning genomförs för att stärka resultatet och slutligen 

diskuteras resultatets validitet och ett robusthetstest genomförs.  

4.1 Deskriptiv Statistisk 

I tabell 2 redovisas deskriptiv statistik för de oberoende variablerna i de lika- och 

värdeviktade portföljerna under åren 1997-2007. Samtliga variabler har ett positivt 

medelvärde vilket tyder på att företag med hög B/M-kvot, hög grad av periodiseringar samt 

småföretag i genomsnitt generar högre avkastning än stora företag, företag med låg B/M-kvot 

och låg grad av periodiseringar. Att småföretag och företag med hög B/M-kvot i genomsnitt 

generar en högre avkastning är studerat i tidigare forskning (Fama & French 1993). 

Medelvärdet för HAMLA indikerar att en hög grad av periodiseringar i genomsnitt generar en 

ökad avkastning. För att fånga en komponent som en riskfaktor krävs det att avkastningen och 

riskfaktorn rör sig i samma riktning (Hirshleifer, Hou & Teoh 2012) vilket gör att det finns 

indikationer att HAMLA är en riskfaktor. Värdena för Rm-Rf är desamma oberoende av 

viktningen i portföljen. Det beror på att marknadsrisken inte viktas eftersom att portföljer inte 

skapas för att fånga denna riskaspekt. 

Deskriptiv statistik 
 
                               Värdeviktade portföljer                                           Likaviktade portföljer 
                       Rm-Rf     SMB     HML     HAMLA                Rm-Rf      SMB        HML        HAMLA 

 
Medelvärde        0,42       0,35      0,52         0,59                      0,42          0,37           0,65           0,77 
 

Std.                     4,53       4,28       3,86          3                          4,53          4,62           4,5            3,67 
 

Min                    -16,08   -16,39    -12,68     -9,37                     -16,08       -13,53      -18,68       -10,89 
 

Max                    8,22       22,02     13,87     10,36                     8,22          21,61        16,42          12,21 
 
Median              1,14      0,14          0,48      0,48                      1,14          -0,22         0,34           0,67 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för likaviktade och värdeviktade oberoende portföljer för variablerna Rm-Rf, SMB, 
HML och HAMLA under undersökningsperioden 1997-2007. Rm-Rf= marknadsrisken, SMB= storleksrisken, 
HML= värderisken och HAMLA= periodiseringsrisken. Std står för standardavvikelse, Min och Max står för de 
lägsta respektive högsta observerade värdena i respektive variabel. Under värdeviktade portföljer visar deskriptiv 
för de värdeviktade portföljerna. Under likaviktade portföljer visas deskriptiv statistik för de likaviktade 
portföljerna. 
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Medelvärdet är större än medianen för SMB, HML och HAMLA i både de värdeviktade och 

de likaviktade portföljerna vilket visar att variablerna har en positiv skevhet. Rm-Rf har en 

högre median än medelvärde vilket tyder på att variabeln har en negativ skevhet.  

Skevheten i resultatet uppkommer då förklaringsvariablerna påverkas av extremt avvikande 

låga eller höga värden. För att minska skevheten i resultatet är observationerna trimmade. 

Dock är det naturligt med en viss skevhet i de oberoende variablerna då forskning styrker att 

asymmetrin i avkastningen är en inneboende faktor (Beedles & Simkowitz 1980).  

    

Standardavvikelsen för samtliga variabler i både värde- och likaviktade portföljer är hög.  

Den höga standardavvikelsen tyder på att den observerade avkastningen avviker från den 

genomsnittliga avkastningen vilket i sin tur tyder på att det är stor spridning på 

observationerna. Eftersom standardavvikelsen är stor utförs ett test för att undersöka 

skevheten i resultatet genom att se hur residualerna är fördelade. Testet utförs för att 

säkerställa att resultatet inte påverkas av enskilda extrema värden och presenteras i avsnitt 4.5. 

4.2 Förklaringsgrad för HAMLA 

Tabell 3 visar att förklaringsgraden endast påverkas marginellt eller inte alls då HAMLA 

inkluderas i trefaktormodellen. Tidigare forskning finner att periodiseringar ökar riskpremien 

som investerare kräver för att investera i en aktie (Francis et al. 2005; Ecker et al. 2006), men 

utifrån vår metod och modell som skapas analogt med Fama & French (1993) kan riskfaktorn 

inte fångas.   

 

Förklaringsgraden ökar i elva av 50 observerade portföljer då HAMLA inkluderas i 

trefaktormodellen. I de resterande portföljerna är förklaringsgraden oförändrad eller 

försämrad. I de värdeviktade portföljerna finner vi en ökad förklaringsgrad i tre av fem 

värdeviktade portföljer i den minsta storlekskvartilen.  
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Justerad förklaringsgrad (𝐑𝟐) 

 
                   Värdeviktade portföljer                                                 Likaviktade portföljer  
           Small         2           3              4             Big                          Small        2             3              4            Big  
 

Low   0,903     0,954      0,944      0,926     0,936              Low      0,929      0,889      0,873      0,904      0,942 
          (0,9)      (0,954)   (0,943)   (0,925)   (0,963)                        (0,929)   (0,889)    (0,905)   (0,905)    (0,942) 
 
2         0,926     0,922      0,844      0,852     0,891               2          0,915     0,754       0,717      0,736      0,817 
          (0,926)  (0,923)   (0,839)   (0,854)   (0,891)                        (0,915)   (0,752)    (0,719)   (0,745)    (0,818)    
 
3         0,922     0,914      0,856     0,837      0,823               3          0,819     0,675       0,687      0,713      0,767 
          (0,92)    (0,915)   (0,857)   (0,838)   (0,824)                        (0,819)   (0,676)    (0,688)   (0,716)    (0,768)         
 
4         0,906     0,917      0,865      0,836     0,832               4          0,881     0,644       0,669       0,712     0,68          
          (0,901)   (0,917)   (0,867)   (0,837)   (0,833)                       (0,882)   (0,642)    (0,671)    (0,714)   (0,768) 
 
High   0,904     0,918      0,821      0,798     0,746          High         0,903     0,637       0,578       0,693     0,618 
          (0,899)   (0,916)   (0,82)    (0,798)   (0,746)                        (0,903)   (0,633)    (0,581)    (0,696)   (0,621)            
 
 

Tabell 3. Justerad förklaringsgrad (R ) för de beroende likaviktade och värdeviktade portföljerna under 
tidsperioden 1997-2007. Värdet utan parantes i representerar R  för avkastningsmodellen som inkluderar 
periodiseringar. Värdet inom parantes är R  för trefaktormodellen. Regressionen baseras på riskfaktorerna 
marknadsrisken, SMB, HML och HAMLA. Small till Big på den vågräta linjen representerar storleken på 
företaget uppdelade i kvartiler. Low till High på den vertikala linjen representerar portföljer uppdelade på B/M-
kvoten uppdelade i kvartiler.  
 
Det går att urskilja ett mönster i förklaringsgraden i de värdeviktade portföljerna. 

Förklaringsgraden är högst för lägsta B/M-kvartilen och sjunker gradvis när B/M-värdet 

förhöjs. Förklaringsgraden i trefaktormodellen och trefaktormodellen som inkluderar 

HAMLA förefaller följa samma mönster vilket observeras genom att förklaringsgraden är lika 

eller skiljer sig marginellt i samtliga portföljer. Resultaten tyder på att SMB och HML 

förklarar nästan alla variationer i den genomsnittliga avkastningen medan HAMLA inte 

påverkar förklaringsgraden nämnvärt.  

 

Förklaringsgraden för HAMLA är högre i de värdeviktade portföljerna jämfört med de 

likaviktade portföljerna. En förklaring är att de likviktade portföljerna har en tendens att 

övervärdera småföretag. Då småföretag får lika stor förklaringsgrad som de stora företagen 

påverkar det resultatet.  
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4.3 Samband mellan de oberoende variablerna  

I tabell 4 framgår det att HAMLA inte har ett linjärt samband med Rm-Rf i de likaviktade 

portföljerna då korrelationen uppgår till 0,03. För de värdeviktade portföljerna har HAMLA 

och Rm-Rf en korrelation på 0,2 vilket visar ett svagt positivt samband. HAMLA har även en 

låg negativ korrelation till SMB oberoende viktning på portföljerna. Sambandet mellan 

HAMLA och HML är positivt och svagt. Den låga korrelationen mellan HAMLA och de 

oberoende variablerna är fördelaktigt eftersom syftet med att inkludera ytterligare en variabel 

i den existerande modellen är att fånga nya variationer som de andra variablerna i modellen 

inte lyckas fånga.  

Korrelation 
 
                     Värdeviktade portföljer                                              Likaviktade portföljer  
 
               Rm-Rf       SMB       HML     HAMLA                    Rm-Rf      SMB        HML        HAMLA 
 

Rm-Rf          1         0,213          -0,537       0,2                              1             0,621        0,133           0,03 
 

SMB         0,213         1             -0,504      -0,126                        0,621            1            -0,577       -0,074 
 

HML        -0,537     -0,504          1             0,107                        0,133         -0,577           1               0,1 
 

HAMLA   0,02       -0,126        0,107           1                              0,03         -0,074          0,1               1 
 

Tabell 4. Korrelationen för de värdeviktade och likaviktade portföljer för samtliga oberoende variabler i 
trefaktormodellen som inkluderar HAMLA för tidsperioden 1997-2007. De oberoende variablerna i tabellen är: 
Rm-Rf, SMB, HML och HAMLA. Rm-Rf= marknadsrisken, SMB= storleksrisken, HML= värderisken och 
HAMLA= periodiseringsrisken.   
 
 
Trots den låga korrelationen mellan HAMLA och de andra oberoende variablerna i modellen 

kan en statistisk säkerställd förbättring eller försämring inte fastställas, förutom i den lägsta 

storlekskvartilen för de värdeviktade portföljerna, där kan en marginell förbättrad 

förklaringsgrad fastställas.    

 

Att förklaringsgraden endast förändras marginellt samtidigt som korrelationen är låg är 

intressant. Med en låg korrelation kan vi fastställa att varken SMB, HML eller Rm-Rf fångar 

upp variationer i avkastningen relaterat till risken med periodiseringar. I samband med att 

förklaringsgraden inte ökar kan fynden tolkas som att periodiseringskomponenten inte 

påverkar avkastningen. Resultatet utesluter dock inte att risken med periodiseringar, per annan 

definition, skulle påverka resultatet eftersom definition och val av metod påverkar resultatet. 

Däremot kan det fastställas att periodiseringskomponenten som skapas analogt med SMB och 
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HML och inkluderas i trefaktormodellen inte påverkar avkastningen trots den låga 

korrelationen.   
 
I resultatet kan en relativt hög negativ korrelation mellan SMB och HML fastställas då 

korrelationen uppgår till -0,504 för värdeviktade portföljer och -0,577 för de likaviktade 

portföljerna. Den höga korrelationen är inte önskvärd för studien och kan vara ett tecken på 

interaktionseffekt mellan de nämnda variablerna. I Fama & Frenchs studie (1993) har SMB 

och HML en korrelation på -0,08 vilket är en betydligt lägre än i vår studie. En förklaring till 

skillnaden i korrelation är undersökningsperioden då Fama & Frenchs studie sträcker sig 

mellan 1963-1991 jämfört med vår studie som sträcker sig mellan 1997-2007.  Att 

korrelationen är lägre för de värdeviktade portföljerna än för de likaviktade portföljerna kan 

förklaras med den ökade volatiliteten i de likaviktade portföljerna. Variansen i avkastningen 

(volatiliteten) är negativt korrelerad med storleken vilket leder till att de är svårare att fånga 

upp riskaspekter i de likaviktade portföljerna än i de värdeviktade portföljerna (Plyakha, 

Uppal, & Vilkov 2014). Ingen av de oberoende variablerna har en högre korrelation än 0,7 

eller lägre korrelation än -0,7 vilket anses vara gränsen för att testa för multikollinearitet 

(Lind, Marchal & Wathen 2013). 
 

4.4 Koefficienterna 

Tabell 5 A och B visar att skärningspunkten  (α)  inte är statistiskt signifikant för majoriteten 

av portföljerna. Det är att föredra eftersom det tyder på att modellen varken över- eller 

underskattar portföljernas avkastning. Avkastningsmodellen har en positiv signifikant 

skärningspunkt i endast två av de 25 beroende likaviktade portföljerna. En positiv 

skärningspunkt indikerar att avkastningen i de 25 beroende portföljerna underskattar den 

verkliga avkastningen.  

 

HML, SMB och Rm-Rf har en signifikansnivå på 0,01 procent för samtliga värdeviktade 

portföljer, förutom för HML i den andra storlekskvartilen i den lägsta B/M kvartilen. 

Resultatet i portföljen är dock statistisk säkerställt eftersom att signifikansnivån är fem 

procent vilket är gränsen för att styrka resultaten i studien. Resultaten förklaras med att det 

finns ett starkt samband mellan avkastning, storleken och B/M-kvoten vilket även tidigare 

forskning finner (Stattman 1980; Banz 1981; Fama & French 1993).  
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De värdeviktade portföljerna ger en högre styrka i testet jämfört med de likaviktade 

portföljerna. HAMLA är inte signifikant i någon av de 25 beroende likaviktade portföljerna 

och modellen är således inte användbar. I de värdeviktade portföljerna är däremot HAMLA 

signifikant på en femprocentsnivå i den lägsta storlekskvartilen förutom i den andra kvartilen. 

I tabell 3 skildras en något förbättrad förklaringsgrad för tre av fem portföljer i den lägsta 

storlekskvartilen och de resterande två portföljerna har samma förklaringsgrad oberoende 

avkastningsmodell. Trots att förklaringsgraden endast ökar marginellt är fynden intressanta 

och kan delvis förklaras genom att småföretag är beroende av små marginaler i resultatet 

(Fama & French 1993).  Småföretag med en stor periodiseringskomponent indikerar i en ökad 

risk vilket, som tidigare motiverat, beror på att en hög grad av periodiseringar tyder på en 

sämre indikation på framtida kassaflöde (Sloan 1996; Dechow & Dichev 2002).  

 

För att HAMLA ska motiveras som en prissatt riskfaktor, där en hög grad av periodiseringar 

innebär en ökad risk, krävs det att HAMLA genererar en positiv koefficient i portföljerna. En 

positiv koefficient för HAMLA betyder att portföljerna med hög grad av periodiseringar 

genererar högre avkastning än portföljer med låg grad av periodiseringar. Nio koefficienter i 

de värdeviktade portföljerna och tolv koefficienter i de likaviktade portföljerna är negativa. 

Det indikerar att en hög grad av periodiseringar i genomsnitt generar i lägre avkastning. 

HAMLA koefficienten förefaller inte följa ett mönster utan ger negativa koefficienter 

oberoende storlek och B/M-kvot. Fynden indikerar att en hög grad av periodiseringar innebär 

en lägre risk i vissa fall, eftersom det inte går att urskilja en positiv kompensation i 

avkastningen, samtidigt som en hög grad av periodiseringar i andra fall genererar en positiv 

kompensation. Det finns tidigare studier som motiverar att en låg grad av periodiseringar 

resulterar i en högre risk (Hirshleifer, Hou & Teoh 2012), medan annan forskning finner att en 

hög grad av periodiseringar påverkar resultatet negativt (Sloan 1996; Dichev & Dechow 

2002).  
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Tabell 5:  
A: Värdeviktade portföljer  
                            Small                                       2                                         3          4             Big 

         Low        2          3          4        High       Low       2        3         4        High       Low        2        3       4       High      Low         2        3        4       High      Low       2        3        4         High                
 

𝛼      -0,51       0,22      0,26       0,26      0,29       0,35*     -0,18*   -0,21   -0,21    -0,13       0,04       -0,15    -0,2     -0,36      0,1         0,32     -0,1       0,11      0,05      -0,1         0,14      -0,06     -0,2     -0,18      -0,243 

𝐸     1,15**     0,93**  0,81**   0,83**  0,98**  1,19**    1,04**  1,04** 1,04** 1,28**    1,02**   1,13**  1,1**  1,1**   1,17**     1,1**  1,14**     1,14**  1,1**   0,92**    0,92** 1,07**  1,06** 0,1**   1,23** 

𝑠    1,37**     1,38**  1,08**   1,02**  1**        0,97**    0,91**   0,83** 0,83** 0,54**   0,72**   0,5**   0,41** 0,46** 0,49**   0,5**  -0,27**   0,22**  0,32*    -0,28**   -0,28**  -0,14** -0,05*  -0,18** -0,2** 

ℎ     -0,37**   0,02**  0,31**   0,53** 0,71**   -0,18*     0,41**   0,86** 0,86**  0,7**    -0,47**  0,5**   0,78** 1,01** 1,03**  -0,34**  0,63**  0,82**  0,83** -0,32**   -0,32**   0,43**   0,57**  0,77** 0,77** 

ℎ𝑎   0,21*     0,04     -0,11*     0,17**   0,15*     -0,05      -0,06       0,01    -0,03     -0,3       -0,1        0,02      0,01   -0,01     -0,08      -0,11      0,02      0,03      -0,03     0,05        0,03       0,02      0,036    -0,03    0,078 

 

 

 
B: Likaviktade portföljer 
                               Small                                       2                                        3           4             Big 

         Low        2          3          4        High       Low       2        3         4        High       Low        2        3       4       High      Low        2        3        4        High      Low       2        3        4         High                
  

𝛼      -0,18       0,02       0,25      0,35*    0,47      -0,06        0,14     0,21     -0,02    -0,13       0,5         0,24     0,06   -0,08     0,15        0,67*      0,12    0,14    0,143     -0,21       0,38       0,3       -0,09     0,13       -0,12 

𝐸      1,15**   1,13**   0,95**  0,93** 1,08**   1,2**      1,16** 1,07**   1,15**  1,29**   0,96**   1,11** 1,13** 1,2**  1,19*      1,06**   1,17** 1,16*  1,21**   1,24        0,96**   1,09**  1,13**  0,94**   1,03** 

𝑠     1,5**      1,17**   0,97**  0,91** 1,27**   0,68**    4,92**  0,4**     0,47** 0,54**   0,26**   0,11     0,13    0,15*   0,27        0,03       -0,05    0,03     0,6        0,05       -0,22**   -0,14   -0,12    -0,13**   -0,15 

ℎ      -0,39**  0,12      0,37**   0,48*  0,66**   -0,5**     0,13      0,13       0,6**    0,7**    -0,83**  0,09     0,44** 0,68** 0,64**   -0,64**  0,38** 0,5**   0,63**   0,68**   -0,44**  0,33**  0,5**   0,57       0,59** 

ℎ𝑎    0,07       0,07     -0,01       0,07     0,04      -0,079     -0,11     -0,11    -0,1      -0,14      -0,05      -0,02     -0,05    -0,05   0,03        0,67      0,01      0,01    -0,01     -0,01       0,05       0,02      0,04     0,01       0,03 

Tabell 5 A & B. Tabell 5A beskriver riktningskoefficienterna i regressionerna på de 25 beroende värdeviktade portföljerna. Tabell 5B beskriver riktningskoefficienterna i regressionerna på 
de 25 beroende likaviktade portföljerna. Small till Big på den vägräta linjen beskriver de fem storlekskvartilerna. Low till High på den vågräta linjen beskriver de fem B/M-kvartilen. På den 
vertikala  linjen  framställs  α=interceptet  i  regressionerna,  E=riktningskoefficienterna för Rm-Rf (marknadsrisken), s=riktningskoefficient för SMB, h=riktningskoefficient för HML, 
ha=riktningskoefficient för HAMLA. **=Signifikans på 0,1procentsnivå. *=Signifikans på 5procentsnivå.



I studien används graden av periodiseringar för att bestämma hur periodiseringar påverkar den 

förväntade avkastningen. En hög grad av periodiseringar motiveras öka risken för 

uppskattningsfel (Dechow 1994) och därför används periodiseringskomponenten för att 

studera om det är en inneboende systematisk risk i denna komponent. Det finns fler metoder 

som mäter periodiseringarna och dess påverkan på resultatet. Utifrån resultatet kan det 

diskuteras om periodiseringskomponenten fångar upp periodiseringarnas inverkan på ett 

rättvisande sätt. Det är dock viktigt att beakta att det ska vara enkelt att tillämpa modellen och 

det är därför motiverat att använda en enkel definition för periodiseringskomponenten. 

Alternativt är att skilja på bra och dåliga periodiseringar vilket är mer tidskrävande eftersom 

att regressioner måste utföras på samtliga företag i varje portföljsammansättning som 

omkonstrueras varje år. Med vårt urval är det för omfattande för studiens omfång.  

4.5 Statistisk prövning 

Tabell 5 A och B visar att resultaten för HAMLA enbart kan statistiskt säkerställas på en fem 

procentig signifikansnivå i fyra av de 50 regressionerna för lika- och värdeviktade portföljer. 

Det kan bero på att residualerna inte är konstanta och normalfördelade. Den deskriptiva 

statistiken i tabell 2 visar att standardavvikelsen, medelvärdet och medianen avviker från 

varandra. Det innebär att de observerade värdena avviker från medelvärdet och att det är stor 

spridning i variablerna. Om de observerade värdena består av extrema enskilda värden, så 

kallade uteliggare, kan det påverka regressionsanalysen och resultaten kan under- eller 

överskattas. Därför är det viktigt att testa om residualerna är normalfördelade för att kunna 

säkerställa att signifikansen för variablerna är rättvisande. Testet görs genom en skapa en 

”normal  probability  plot”  som  visar  om  residualerna  avviker  avsevärt  från  OLS-

regressionslinjen. Graf 1, som presenteras i Appendix, visar att de observerade värdena 

(residualerna) för HAMLA inte avviker avsevärt från OLS-regressionslinjen vilket innebär att 

resultatet som är presenterat är rättvisande och normalfördelad. 

 

 

 

 



27 
 

4.6 Bortfall  

Vid beräkning av periodiseringskomponenten finns i genomsnitt 1011 observerade företag per 

år av ett totalt urval på 7046 företag från NYSE, NYSE MKT och NASDAQ under de tio 

åren. En del av bortfallet består av företag som exkluderas medvetet. Exempelvis exkluderas 

finansiella företag och företag med negativ B/M-kvot vilket beskrivs i metoden. En annan del 

av bortfallet består av företag som inte har de värden som krävs vid beräkningen av 

periodiseringskomponenten. Begränsningar i Datastream bidrar till att det systematiska 

bortfallet är större än vad som hade vart önskvärt. 

 

Bortfallet påverkar studien på flera sätt. Det påverkar bland annat studiens resultat om de 

bortfallna värdena avviker från de observerade. Ett stort bortfall för 

periodiseringskomponenten gör det exempelvis mindre rättvisande att ställa mot 

datamaterialet för SMB, HML och Rm-Rf, som är hämtat från Kenneth R. French Data 

library. Databanken har fler observationer i datamaterialet för de tre aktiemarknaderna vilket 

leder till att fler variationer fångas upp jämfört med periodiseringskomponenten. 

Synkroniseringen av datamaterialen försämras på grund av bortfallet vilket gör att studien har 

svårare att fånga periodiseringskomponentens effekt.  

Den nya avkastningsmodellen ställs även mot överavkastningen i de 25 beroende portföljerna 

från samma databank. Överavkastningen som används kan därför bedömas som icke 

representativ för studien. En icke representativ överavkastning påverkar den marginella 

förändringen i förklaringsgraden, men även den låga signifikansen för HAMLA eftersom 

SMB och HML skapas utifrån samma dataunderlag som överavkastningen. Överavkastningen 

är även uppdelad i kvartiler utifrån storlek och B/M-kvot för att fånga variationerna relaterat 

till de variablerna. Det är möjligt att en uppdelning i de beroende variablerna baserade på grad 

av periodiseringar och storlek hade fångat upp variationerna i avkastningen relaterat till 

periodiseringsanomalin bättre.  Då periodiseringskomponenten adderas till en aggregerad 

modell anses det dock vara bättre att förklara avkastningen utifrån B/M-kvot och storlek, då 

dessa faktorer ger ett brett spektrum av variationer i avkastningen.  

 

 



28 
 

4.7 Robusthetstest 

För att stärka studiens fynd genomförs ett robusthetstest där undersökningsperioden förlängs 

till 20 år. Då korrelationen mellan SMB och HML är förhållandevis hög jämfört med tidigare 

studier (Fama & French 1993) indikerar det att företagsspecifika händelser och extremvärden 

kan ha påverkat studiens resultat. Det är därför motiverat att göra ett robusthetstest på 10 år 

till för att se om resultatet ändras beroende på tidsperiod. Studiens omfång är mellan 1987-

2007. Robusthetstestet genomför enbart för de likaviktade portföljerna. 

4.7.1 Resultat av robusthetstest  
 
I robusthetstestet genereras liknande resultat som i den primära studien. Förklaringsgraden 

förändras inte marginellt jämfört med studie och en signifikant förbättrad förklaringsgrad kan 

inte fastställas för avkastningsmodellen.  

 

Justerad förklaringsgrad (𝐑𝟐) för likaviktade portföljer  
 

Likaviktade portföljer 
Small          2            3           4             Big 

 
                                              Low    0,904      0,802      0,759      0,756      0,831 
                                                         (0,902)   (0,803)   (0,76)      (0,757)   (0,831) 
 
                                                  2      0,899      0,782      0,775      0,792      0,824 
                                                         (0,899)   (0,782)    (0,775)   (0,793)   (0,825) 
 
                                                  3      0,901      0,759      0,748      0,798      0,773 
                                                         (0,901)   (0,758)    (0,749)   (0,799)   (0,774) 
 
                                                  4     0,907       0,729      0,699      0,757      0,727 
                                                         (0,907)    (0,727)    (0,7)      (0,757)   (0,726) 
   
                                               High  0,828       0,815      0,827      0,84        0,696 
                                                         (0,827)   (0,815)   (0,827)    (0,84)     (0,697) 

 
Tabell 6. Justerad förklaringsgrad (R ) för de beroende likaviktade portföljerna under tidsperioden 1987-2007. 
Värdet utan parantes i representerar justerad R  för avkastningsmodellen som inkluderar periodiseringar. Värdet 
inom parantes är R  för trefaktormodellen. Small till Big, på den vågräta linjen, representerar storleken på 
företaget uppdelade i kvartiler. Low till High, på den vertikala linjen, representerar företags B/M-kvoten 
uppdelade i kvartiler.  
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                                                                                Korrelation  
                                                                           Likaviktade portföljer  

 
Rm-Rf                                1                          0,161*                     -0,547**                        0,031 
 

SMB                                 0,161*                      1                           -0,499**                          0,1 
 

HML                                -0,547* *               -0,499**                      1                               -0,055 
 

HAMLA                          0,031                        0,1                           -0,055                             1 
 

Tabell 7. Korrelationen för likaviktade portföljer för samtliga oberoende variabler i den utökade 
trefaktormodellen under tidsperioden 1987-2007. De oberoende variablerna i tabellen är: Rm-Rf, SMB, HML 
och HAMLA. Rm-Rf= marknadsrisken, SMB= storleksrisken, HML= värderisken och HAMLA= 
periodiseringsrisken. *=korrelationen är signifikant på fem procentsnivå. **=Korrelationen är signifikant på en 
procentsnivå,    
            
Korrelationen mellan SMB och HML sjunker något från studie ett (se tabell 4) och det råder 

en negativ korrelation på -0,499. Korrelationen är fortfarande hög och det finns risk att det 

råder interaktionseffekt mellan de två variablerna. Korrelationen mellan HAMLA och de 

andra oberoende variablerna är fortfarande låg. Det intressanta i fynden är att korrelationen 

mellan SMB och HAMLA i studie ett, för likaviktade portföljer, har ett negativt samband med 

en korrelation på -0,074 och i robusthetsestet en positiv korrelation. HML har i test ett en 

positiv korrelation på 0,1 och i robusthetstestet en svag negativ korrelation på -0,079. 

Storleken och periodiseringar har ett svagt negativt samband på kort sikt (10 år) och ett svagt 

positivt samband på lång sikt (20 år). B/M-kvoten och periodiseringar har ett svagt och 

positivt samband på kort sikt (10 år) och ett svagt och negativt samband på lång sikt (20 år).  

  

Robusthetstestet styrker tidigare fynd att HAMLA inte är en riskfaktor, men öppnar samtidigt 

upp för diskussion hur SMB och HML integrerar med HAMLA. Eftersom att riskfaktorn, 

HAMLA, inkluderas i en aggregerad avkastningsmodell studeras variabeln inte ensam. Att 

HAMLA inte kan motiveras som en risk i trefaktormodellen beror således på hur den 

integrerar med de andra förklaringsvariablerna och från robusthetstestet och det ursprungliga 

testet kan vi uttyda att det förändras över tiden.  

 

 

 

                                     Rm-Rf                      SMB                       HML                         HAMLA                     
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5. Sammanfattning och slutsats 
 

Studiens syfte är att ge en bättre riskbaserad förklaring till överavkastningen på marknaden 

genom att behandla graden av periodiseringar som en riskfaktor. Periodiseringsvariabeln, som 

benämns HAMLA (high accruals minus low accruals), inkluderas i trefaktormodellen för att 

tillsammans med storleken, B/M-kvoten och marknadsrisken förklara variationer i den 

genomsnittliga avkastningen. Den oberoende variabel HAMLA skapas analogt med SMB och 

HML i trefaktormodellen. Periodiseringskomponenten ligger till grund för beräkningen av 

variabeln (Sloan 1996).  

 

Resultatet visar både en positiv och negativ marginell förändring i förklaringsgraden jämfört 

med trefaktormodellen.  Resultaten tyder på att inkluderingen av periodiseringskomponenten, 

HAMLA, i trefaktormodellen inte kan förklara överavkastningen på marknaden. Ett 

signifikant samband mellan graden av periodiseringar och småföretag urskiljs dock där även 

förklaringsgraden förbättras marginellt vilket ger indikationer att HAMLA fångar upp 

riskfaktorer i småföretag. Korrelationen är låg mellan HAMLA och de andra 

förklaringsvariablerna vilket tyder på att periodiseringsfaktorn inte fångas av de andra 

riskfaktorerna i trefaktormodellen. Resultaten för HAMLA är statistiskt signifikanta i fyra av 

totalt 50 stycken regressionerna. Den låga korrelationen, avsaknaden av statistisk signifikans 

samt den marginellt förändrade förklaringsgraden ger starka indikationer på att HAMLA inte 

är en riskfaktor.  

 

I studien av Fama & French (2008) motiveras periodiseringar som en anomali snarare än en 

risk. Det vill säga att periodiseringarnas inverkan på resultatet strider mot de allmänna 

vetenskapliga teorierna, som exempelvis CAPM och trefaktormodellen. Att de studerade 

anomalierna, däribland periodiseringar, påverkar avkastningen är ett faktum även om det inte 

är fastställt om det påverkas av irrationell prissättning eller utifrån rationell risk (Fama & 

French 2008). Vår studie finner att graden av periodiseringar inte är en rationell risk som 

storleken och B/M-kvoten. Dessa fynd går i linje med Sloan (1996) forskning som finner att 

periodiseringar är en felprisättning snarare än risk. Oavsett om periodiseringar motiveras som 

risk eller felprisättning påverkar det resultatet och därmed avkastningen. Skillnaden ligger i 

att metoden i denna studie inte kan fånga hur variationerna i avkastningen påverkas av 

periodiseringsanomalin.  
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Det är möjligt att utformningen av HAMLA inte fångar det som driver risken med 

periodiseringar då variabeln utformas analogt med HML och SMB. Metodvalet fångar 

nämligen inte de kortsiktiga variationerna i avkastningen vilket förklarar varför modellen inte 

fungerar i den givna kontexten.  Förslag till framtida forskning är att undersöka hur 

periodiseringar påverkar den förväntade avkastningen utifrån en annan definition av 

periodiseringar.  

Sammanfattningsvis kan studien inte styrka att periodiseringskomponenten, HAMLA, är en 

riskfaktor i trefaktormodellen. Inkludering av periodiseringsvariabeln i trefaktormodellen 

ökar inte förklaringsgraden och resultaten är inte statistiskt signifikanta. Resultatet utesluter 

dock inte att periodiseringar har en inverkan på avkastningen som tidigare forskning av bland 

annat Fama och French (2008) och finner. Utifrån den valda metoden, som sker analogt med 

Fama och French trefaktormodellen med beräkningsteknik för periodiseringar från Sloan 

(1996), kan periodiseringskomponenten inte styrkas som en risk. 
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Appendix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1: Normal probability plot. Visar residualerna 
för regressionerna för de 25 regressionerna på  
trefaktormodellen med HAMLA inkluderad.  

 


