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Abstract  

In the following study both financial and ownership data have been gathered regarding companies 

listed on the Swedish OMX Stockholm Small-cap list to determine whether the fraction of small 

private investors have an significant impact on volatility. The reason is because volatility has a 

central role within the stock market making it an important variable. Previous theories suggest that 

a number of different variables that affect the volatility, where small private investors are one of 

them. Our regression model proves that the fraction of small private investors indeed have a 

significant effect on volatility. Our results also suggest that the company’s earnings divided by its 

total assets is a variable which alters the volatility. Multiple variables which were suggested by 

theories to have an impact on volatility could not be proven to be true, one of these variables were 

institutional owners. 
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småsparare har en signifikant påverkan på volatiliteten. Volatilitet har en väsentlig roll när det 

kommer till aktiehandel och tidigare teorier pekar på att det finns ett flertal variabler som ligger 

bakom volatiliteten, småägare är en av dessa variabler. Utifrån regressionsanalysen kan andelen 
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1. Inledning 

I den här uppsatsen kommer en redogörelse kring i vilken mängd privata småsparare, det 

vill säga privatpersoner som äger under 0,1 procent av aktiekapitalet i ett företag, påverkar 

aktiers volatilitet. I det här inledande kapitel kommer först en redogörelse kring rapportens 

bakgrund, följt av en presentation av arbetets problematisering och problemformulering. 

Vidare presenteras studiens syfte samt avgränsningar. Avslutningsvis kommer det att 

presenteras en disposition där läsaren kan skapa sig en översikt om hur arbetet är upplagt. 

1.1 Bakgrund 

Studier kring ämnet volatilitet och vad som egentligen påverkar prissvängningar på 

aktiemarknaden är intressanta eftersom det här tillåter ett mer tillförlitligt sätt att analysera 

och värdera risken på en utvald aktie. Att skapa sig en förståelse för vad som påverkar 

volatiliteten kan även hjälpa företag att undvika en kapitalfördelning som inte är  

vinstmaximerande. Eftersom aktiemarknaden blir mer och mer aktuell för varje år som gå 

blir också studier kring riskerna på marknaden mer intressanta. Enligt Claesson (1987)  

hade omsättningen varit 19 gånger så stor på Stockholmsbörsen 1986 än vad den hade varit 

år 1980. Det här innebar alltså att generalindexet hade stigit med mer än 600 procent 

(Claesson, 1987). Det här går även att se på den historiska avkastningen på affärsvärldens 

generalindex (AFGX). Där har alltså indexet varit 13,5 gånger så stort första januari 2018 

jämfört med 30 december år 1986 (Bolmeson, 2014; Avanza, 2018). 

 

Anledningen till en markant stigning inom aktieplaceringar skulle kunna bero på många 

faktorer, dock är de tre högst troliga anledningarna följande: En markant ökad 

informationsspridning via internet. Det har idag blivit mycket enklare att handla med aktier 

med hjälp av hjälpmedel som till exempel Avanza, där kunderna till och med kan bli 

erbjudna fritt courtage. Slutligen kan det bero på en markant minskning av sparräntor över 

de senaste åren. Swedbanks ränta på förmånskonto har sjunkit från 21 april 2004, där räntan 

låg på 1,40 procent, till 0,05 procent den 1 april 2016 (se bilaga 1-2). De låga räntorna 

lockar folk till att investera sina pengar i annat, som då till exempel fonder eller aktier.  
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En av anledningarna till att studiens fokus kommer att ligga på de privata småspararna är 

för att ett flertal tidningar har rapporterat om en markant ökning av småsparare på börsen 

under 2017. Anledningarna som radas upp är bland annat den låga räntan och att intresset 

för aktier överlag har ökat (Hedlin, 2017; Blume, 2017). Vidare diskuterar Blume (2017) 

att det främst är nya sparare, både äldre och yngre personer som gör sina första aktieaffärer. 

Det vill säga de personer som handlade aktier redan för 10 år sedan handlar inte mer idag, 

utan det är främst nya sparare som träder fram (Blume, 2017). En författare som bekräftar 

det här är Schwert (2002) som förklarar att det fanns en ovanligt hög volatilitet under sent 

1990-tal. Schwerts förklarade i sin studie att tillväxten främst berodde på stora tekniska 

framsteg.  

När diskussionen kring hur då en privat investerare kan tjäna pengar på aktier brukar det 

ske efter principen “köp när aktien är billig och sälj när den ökat i värde”.  Som Claesson 

(1987) påstår så bygger det här på att det existerar aktier som antingen är över- respektive 

undervärderade. Vidare förklarar Claesson att det här inte hade fungerat på en effektiv 

marknad. På en effektiv marknad finns det inga felvärderade aktier, eftersom på en sådan 

marknad ska all tillgänglig information avspeglas i aktiekurserna (Claesson, 1987). En 

effektiv marknad innebär alltså att priset på en aktie ska återspeglas i all tillgänglig 

information som finns tillgänglig (Fama, 1970). Det här skulle alltså innebära att det vore 

omöjligt för en investerare att konsekvent triumfera över marknaden. Fama (1970) 

diskuterade att det fanns tre stadier inom marknadseffektivitet Weak, Semi-strong och 

Strong. Det vill säga Svag, Halvstark och Stark. När marknadseffektiviteten var svag så 

kunde investeraren inte använda sig av historisk information för att slå marknaden. Vid en 

halvstark marknadseffektivitet kunde ingen publik information som spridits ge investeraren 

en chans att slå marknaden. Slutligen, vid en stark marknadseffektivitet kunde inte ens 

insiderinformation ge investeraren någon chans att slå marknaden (Fama, 1980). Det finns 

dock prisförändringar på marknaden som inte är relaterade till finansiell information. Det 

här kan bland annat vara psykologiska aspekter, marknadspublicitet och olika former av 

flockbeteende.  

För att på ett lyckat sätt investera och tjäna pengar på aktiemarknaden är det viktigt att ha 

koll på vilka risker som existerar, volatiliteten är ett av de riskmått som kan hjälpa 

investerare att hålla koll på svängningarna i sina portföljer. Det finns många variabler att 
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studera när det kommer till volatilitet. En av de här variablerna är ägarstrukturen. 

Ägarstrukturen i det här arbete är uppdelat i tre olika variabler: institutionella ägare, 

utländska ägare och privata ägare. Eftersom uppsatsen har som mål att undersöka i vilken 

andel privata småägare påverkar volatiliteten så har vi delat in kategorin privata ägare i två 

olika grupper, PrivSmall och PrivLarge. Där PrivSmall innebär de privata sparare som 

erhåller minde än 0,1 procent av aktiekapitalet och PrivLarge innebär privata sparare som 

erhåller mer än 0,1 procent av aktiekapitalet i ett företag. För förtydligande se figur 1 nedan. 

 

(Figur 1 beskriver de olika delarna som ingår i ägarstrukturen) 

Det har genomförts ett flertal studier kring hur ovanstående variabler tillsammans eller 

enskilt påverkar aktieprisvolatiliteten. Till exempel så visar Ruben och Smith (2009) att de 

institutionella ägarna är mer finansiellt erfarna, vilket gör dem bättre på att analysera olika 

typer av aktienyheter. Deras studie visade då att det institutionella ägarskapet bidrog till en 

lägre volatilitet, det här gällde då för företag som inte har årliga utdelningar (Ruben & 

Smith, 2009). 

I forskning genomförd för två år sedan i Sverige av Jankensgård och Vilhelmsson (2016) 

visar författarna genom sin studie att volatiliteten faktiskt ökar när andelen aktieägare ökar. 

Det här både med hänsyn till aktieägare med stora andelar samt aktieägare med mindre 

andelar än 0,1 procent av aktiekapitalet. Motivationen till det här har varit att större 

institutionella ägare har en benägenhet att göra långtids-investeringar, medan privata 

småsparare köper och säljer mer frekvent. Genom långtids-investeringar så minskar också 

svängningarna i aktiepriset och därmed volatiliteten (Jankensgård & Vilhelmsson, 2016).  
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1.2 Problematisering 

Jankensgård och Vilhelmsson (2016) presenterar i sin studie huruvida en bred och 

diversifierad ägarbas leder till en lägre volatilitet, deras studie genomfördes på svenska 

data. I deras arbete använder de begreppet microfloat som innebär aktieägare med 

aktiekapital under 0,1 procent av det totala aktiekapitalet. Där gjorde de en hel del 

upptäckter som talar mot tidigare studier inom ämnet. De kom fram till fyra intressanta 

resultat. Det första var att volatiliteten ökade med både ett ökat antal av större aktieägare 

och ett ökat antal av ägare med aktiekapital under 0,1 procent (microfloat). Det andra var 

att volatiliteten var positivt relaterad till antalet institutionella ägare. Det tredje var att 

volatiliteten var negativt relaterad till antalet stora och icke diversifierade institutionella 

ägare. De fjärde var att utländska investerare inte hade någon effekt.  Det här gav dem 

slutsatsen att en bred ägarbas inte skulle sänka volatiliteten. Det som enligt Jankensgård 

och Vilhelmssons (2016) artikel menade faktiskt hade en påverkan var alltså inte bredden 

på ägarbasen, utan i själva verket vilken sorts ägare som tillkom till bolaget. Det här var 

inte förenligt med tidigare studier inom ämnet. En av de här studierna var gjorda av Wang 

(2007), där han diskuterade en effekt som kallades the investor base-broadening effect. 

Vilket då kortfattat skulle innebära att en bredare ägarbas skulle leda till en lägre volatilitet, 

detta beror då på att ett större antal investerare i ett bolag skulle bidra till mer tillgänglig 

information kring aktien. Mer tillgänglig information skulle sedan leda till en lägre 

volatilitet (Wang, 2007). Den här effekten kommer att diskuteras vidare under uppsatsens 

teoridel.  

 

Jankensgård och Vilhelmssons artikel utelämnade dock en del aspekter i sin studie som den 

här studien har som mål att komplettera. Först och främst ska studien besvara om andelen 

privata småsparare har samma eller liknande effekt på volatiliteten på mindre bolag. 

Företagen som har använts i studien är hämtade från Stockholmsbörsens OMX Smallcap 

Bolag. Tidigare studier har främst lagt fokus på större bolag, som då till exempel 

Jankensgård och Vilhelmsson som inriktar sig på Stockholm OMX Large Cap. Eftersom 

studien främst inriktar sig på mindre bolag så blir också målet att undersöka om 

ägarstrukturen även har en påverkan på mindre bolag. Anledningen till att uppsatsens fokus 

har varit företag på OMX Stockholm Small Cap är för att besvara om ägarstrukturen har en 

större eller mindre påverkan på mindre bolag än var de har på större bolag. Vidare ska 
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uppsatsen även komplettera och åskådliggöra skillnaden på microfloatens påverkan på 

volatiliteten och vilken påverkan de privata småspararna (PrivSmall) har. I den här studien 

kommer det även att genomföras en analys på de variabler som enligt tidigare forskning 

har påvisats påverka volatiliteten. De här är då bland annat skuldsättningsgrad, storlek och 

antal aktieägare i bolaget. De här analyserna genomförs för att kontrollera om variablerna 

påverkar volatiliteten även i mindre bolag. 

Eftersom mindre bolag, det vill säga bolag på small-cap generellt sätt har högre volatilitet 

än större bolag på till exempel large- och midcap så ansåg vi att det var av  högre intresse 

att fokusera våra studier på dessa bolag (KvantInvestering, 2017; Privataaffärer, 2012). På 

så vis så placeras vårt bidrag in i ett mindre utforskat område, vilket i sin tur hjälper framtida 

forskning att utläsa skillnaden på de privata småspararnas effekt på volatiliteten i större 

likväl som mindre bolag. Det finns flera bakomliggande anledningar till varför 

småbolagsaktier ses som mer riskfyllda, bland annat eftersom mindre bolag är mindre 

diversifierade, vilket bidrar till att de är mer utsatta för specifika marknadsrisker. De är 

mindre analyserade eftersom det finns ett mindre antal aktieägare. Samt att de har en lägre 

likviditet, vilket kan påverka företagens kortsiktiga betalningsförmåga (Privataffärer, 

2012).  

1.3 Problemformulering 

Uppsatsen kommer att primärt besvara frågan ”Vilken påverkan har PrivSmall på ett 

företags aktieprisvolatilitet?” 

Fler variabler än PrivSmall kommer att undersökas i den här studien, vilket innebär att det 

även kommer en förklaring kring vad variabler som till exempel företagens storlek, antal 

utestående aktier och skuldsättning har för påverkan på aktieprisvolatiliteten i mindre 

bolag. 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att tydliggöra och förklara ägarstrukturens påverkan på 

aktieprisvolatiliteten i mindre bolag, det vill säga bolag som är placerade på OMX 

Stockholm Small Cap listan. Med ägarstrukturen menas då primärt vilken effekt de privata 

småspararna har på aktieprisvolatiliteten. Därutöver ska rapporten även presentera om 

ägarstrukturen har en större påverkan på mindre bolag än var den har på de större bolagen. 
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Slutligen ska även rapporten presentera hur övriga variabler som till exempel 

skuldsättningsgrad och Resultat/Totala tillgångar har för påverkan på volatiliteten i mindre 

bolag.  

1.5 Avgränsningar 

Det kommer att genomföras två avgränsningar i den här studien. Först och främst kommer 

analysen genomföras på de företag som befinner sig på Stockholmsbörsens OMX Small 

Cap. Det vill säga mindre företag där börsvärdet är under 150 miljoner euro. Det här är 

främst för att kontrollera om det finns några skillnader från de olika börslistorna, då 

Jankensgård och Vilhelmssons (2016) artikel inriktar sig på Large Cap, det vill säga bolag 

med börsvärde över 1 miljard Euro. Ytterligare en skillnad mellan de två studierna kommer 

då att vara att den här studien primärt fokuserar på privata småsparares påverkan. 

1.6 Disposition 

Inledning 

I det inledande kapitlet så presenteras först och främst uppsatsens bakgrund, 

problematisering, problemformulering. Efter det här följer även syftet med uppsatsen samt 

vilka avgränsningar som har gjorts under arbetets gång.  

Vetenskaplig metod 

I kapitlet vetenskaplig metod kommer en presentation kring uppsatsens forskningsfilosofi 

följt av forskningsmetoden och forskningsansatsen. Här presenteras även en kortfattad 

version av den empiriska strategin som utvecklas under empirisk metod. Avslutningsvis 

kommer en presentation av uppsatsens val av teori. 

Teori 

I uppsatsens teorikapitel presenteras volatilitetens innebörd och vad som enligt tidigare 

forskning påverkar den. Här presenteras även de olika ägarstruktursvariablerna som sedan 

kommer att användas i vår empiriska forskning. Stort fokus ligger även här på vad tidigare 

forskning säger om småspararna och vilken effekt de historiskt sett haft på volatiliteten. 

Kapitlet avslutas med en teoretisk hypotes.  
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Metod 

Under kapitlet metod finner läsaren uppsatsens val av metod, det här följt av vilken 

empirisk modell som använts under våra empiriska studier. Avslutningsvis så presenteras 

de variabler som används i uppsatsens empiriska modell.  

Empiri 

I empiri kapitlet presenteras all forskning som genomförts i uppsatsen. Det här i form av 

fyra olika tabeller, två tabeller som innehåller deskriptiv statistik, en korrelationsmatris och 

en regressionsanalys. Här presenteras även resultatet på all forskning som genomförts.  

Slutsats 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras slutsatserna som dragits utifrån den empiriska 

forskningen som gjorts. Här besvaras även uppsatsens problemformulering och syfte.  
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2. Vetenskaplig metod 

I följande kapitel kommer först en presentation av uppsatsens forskningsfilosofi, det här 

följt av forskningsmetod samt forskningsansatsen. Här kommer bland annat en förklaring 

kring varför en positivistisk filosofi och en deduktiv ansats använts. Efter det här kommer 

en kortfattad prestation kring den empiriska strategin som sedan utvecklas i kapitel 4. 

Avslutningsvis kommer en presentation kring uppsatsens val av teori.  

2.1 Forskningsfilosofi  

Empiri har samlats in ifrån olika former av databaser vilket har medfört att studien har 

undersökts med hjälp av kvantitativa metoder (Lind, 2014). Positivism, som är en 

benämning på olika former av filosofiska inriktningar som baseras på att tänkandet ska 

grundas på fakta. Det vill säga en kartläggning av regelbundna händelser ska ge möjlighet 

att förutspå vad som kommer att hända i framöver i liknande situationer. Positivism ligger 

till grund för den här studien då fokuset ligger på att hämta in och analysera data från 

respektive företag för att kartlägga vilken effekt ägarstrukturen har på volatiliteten. Den här 

uppsats har således en kvantitativ forskningsmetod då vi bildar hypoteser från en 

existerande teori. Hypotesens beständighet testas sedan för att se ifall nya påståenden kan 

frambringas. Utifrån uppsatsens teoridel har en hypotes skapats som sedan undersöks i den 

empiriska ansatsen. Det här ger ett objektivt synsätt som endast fokuserar på insamlad data 

vilket i sin tur ses som fakta. Resultaten utifrån studien kan därför användas i ny kvantitativ 

forskning. Studien använder sig främst av deduktiv forskningsansats. Det här beror på att 

det sedan tidigare finns ett flertal teorier som används i studien för att skapa modeller och 

för att sedan undersöka resultatet. Teorierna ger även stöd för skapandet av hypoteser vilket 

sedan undersöks för att ge en slutsats kring dem.  

 

 2.2 Forskningsmetod och ansats  

Den empiriska strategin som används i studien är kvantitativ informationsinsamling i form 

av datainsamling från olika databaser. För att sedan utveckla ett resultat har den insamlade 

data analyserats med hjälp av olika statistiska modeller som i sin tur är byggda utifrån 

tidigare teorier. Fördelen med att studien är baserad på kvantitativ metoder är att analysen 

anses vara objektiv gentemot egna värderingar. En annan fördel är även de olika 
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signifikansnivåer som uppstår i regressionsanalysen vilket ger ökad trohet till resultaten 

(Denscombe, 2000). 

 2.3 Val av teori  

I uppsatsens teoridel så presenteras främst tidigare studier kring volatilitet samt vilka 

effekter som ligger bakom svängningar i aktiepriser. Det kommer även en presentation 

kring vad tidigare studier säger om småsparares påverkan på volatiliteten. Centrala begrepp 

är framför allt de handelsvolymsbaserade och de fundamentala teorierna kring vad som 

faktiskt påverkar volatiliteten. Med handelsvolymsbaserade teorier diskuterar vi då de 

teorier som kopplar volatilitetens förändring med aktiens handelsvolym. Här presenteras 

bland annat effekten “the investor base-broadening effect”. Vidare presenteras de 

fundamentala teorierna som då utgår ifrån traditionella prissättningsmodeller av tillgångar 

som till exempel WACC och CAP-M. 

 

Syftet med att presentera denna teori är för att ge läsaren en så tydlig bild som möjligt kring 

alla de effekter som ligger bakom volatiliteten. Detta för att då senare kunna förklara vilken 

effekt den privata småspararen själv har och hur denna effekt uppstår. Vidare presenteras 

det även information kring de olika ägarstruktursvariablerna för att ge läsaren en bredare 

förståelse kring variablernas påverkan och vilken effekt de enligt tidigare studier har på 

volatiliteten. 
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3. Teori 

I det här kapitlet presenteras först och främst volatilitetens innebörd och vad som påverkar 

den. Det här följt av tidigare forskning kring vad som ligger bakom svängningarna i 

aktiepriset. Det kommer även en presentation kring de olika ägarstruktursvariablerna som 

används i studien.  

3.1 Tidigare forskning kring vad som påverkar volatiliteten 

Volatiliteten är ett centralt riskmått inom aktiehandel som används av utbildade investerare 

likväl som av privatpersoner (Wagner, 2018). I sin rätta bemärkelse skulle definitionen av 

volatilitet vara standardavvikelsen av en given akties förändring för en viss tidsperiod. En 

simplare förklaring skulle vara att volatiliteten är ett riskmått som indikerar hur 

svängningarna i en akties pris varierar på marknaden. Med hjälp av volatiliteten kan en 

investerare se hur mycket aktiens pris skiftar på marknaden. En aktie med en hög volatilitet 

varierar alltså mer i pris än en aktie med låg volatilitet (Strukturinvest, 2019). Detta riskmått 

går både att betrakta under längre tidsperioder samt från dag till dag. Detta innebär 

vanligtvis att en aktie med en hög volatilitet representerar en högre risk (Byström 2014, s. 

58). Viktigt att poängtera är dock att en hög volatilitet inte nödvändigtvis behöver betyda 

något negativt. Högre svängningar i en aktie kan innebära en högre och en snabbare 

avkastning, detta har historiskt sett varit intressant för korttidssparare som söker en 

påskyndad vinst (Avanza, 2019). 

 

För att tydliggöra studiens positionering kan en beskrivning av de olika teoriinriktningarna 

för studier av volatiliteten vara värt att presentera. I studien kommer den teoretiska 

utgångspunkten vara att använda tidigare teorier och modeller för att kontrollera sambandet 

mellan ägarstruktur och volatilitet. Utöver det här finns det de Handelsvolymsbaserade 

teorierna, de Fundamentala teorierna och slutligen då omvärldsfaktorer. Omvärldsfaktorer 

kommer inte att fullt ut diskuteras i studien, men det är ändå en essentiell del av 

volatiliteten. Med omvärldsfaktorer menas då bland annat vilken form av transparens det 

finns inom handeln, det vill säga hur mycket information är tillgänglig för investerarna. Ett 

korrupt land skulle till exempel kunna dölja information för allmänheten, vilket skulle 

hindrat den fria handeln (Wang, 2007).  
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Korruption som innebär att ett företag döljer finansiell information kan bidra till 

informationsasymmetri, vilket innebär att aktiens pris inte nödvändigtvis reflekteras av hur 

företaget faktiskt presterar. Informationsasymmetri är dock inte påtaglig i Sverige eftersom 

vi har ett flertal lagar som förhindrar att företag kan undanhålla vital finansiell information. 

En av dessa lagar är årsredovisningslagen (SFS, 1995:1554). Lagen innefattar bland annat 

att ett aktiebolag årligen måste upprätta en årsredovisning och sedan presentera 

årsredovisningen på företagets årsstämma. Årsredovisning ska även presenteras för 

Bolagsverket. Det här gäller även för aktiebolag som under året inte bedrivit någon 

verksamhet. Detta bidrar till att omvärldsfaktorerna inte är lika viktig när volatilitet studeras 

på svenska bolag. Därför läggs inte större fokus på det här området i studien (SFS, 

1995:1554). Även politisk ostadighet kan påverka, då oro inom politiken kan ge ökade 

risker för företagen, vilket i sin tur kan påverka dess volatilitet (Wang, 2007). Dock blir 

politisk ostadighet svårt att ta hänsyn till då denna studie endast täcker ett räkenskapsår. 

Därför kommer detta inte bli en faktor som vi tar hänsyn till under vår analys.  

 

De handelsvolymsbaserade teorierna omfattar de teorier som påstår att aktieprisvolatiliteten 

är direkt ihopkopplad med handelsvolymen. Wang (2007) diskuterar i sin studie en effekt 

som kallas the investor base-broadening effect. Enligt den här effekten så ska en bredare 

ägarbas bidra till en lägre aktieprisvolatilitet. Det här ska då bero på att färre antal 

investerare i en firma bidrar till mindre tillgänglig information för aktien. Det här innebär 

då att en ökning av antal investerare ska bidra till ett ökat informationsflöde kring aktien. 

När informationsflödet kring en aktie ökar så ska det enligt the investor base-broadening 

effect också minska aktiens volatilitet (Wang, 2007). Den här teorin går dock inte 

okritiserad, Jankensgård och Vilhelmsson (2016) har i efterhand presenterat en studie som 

kommer med motbevis på den tidigare forskningen. Deras studie visar istället att 

volatiliteten inte nödvändigtvis behöver sjunka då antalet aktieägare ökar, deras studie 

presenterar istället att det främst är vilken typ av ägare som tillkommer i bolaget som 

påverkar volatiliteten. Jankensgård och Vilhelmsson (2016) visade istället resultat om att 

ett ökat antal investerare kan bidra till en högre volatilitet. Vilket då leder tillbaka till 

ägarstrukturens påverkan på volatiliteten. De diskuterar att en ökning av andelen 

småsparare, det vill säga en ökning av microfloaten i ett företags ägarstruktur innebär en 

ökning av volatiliteten. Emellertid ska dock en ökning av större institutionella ägare ha en 
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dämpande effekt på volatiliteten. En mer nyanserad diskussion kring ägarstrukturens 

påverkan kommer att presenteras under kapitel 3.2 Ägarstrukturen. 

 

Det finns dock annan forskning som stödjer Wangs (2007) artikel. Bland annat i Schwerts 

(2002) artikel där även han diskuterar att det är allmänt känt att volatiliteten har en koppling 

till handelsvolymen, det vill säga hur mycket aktien köps och säljs. Det här bekräftar han 

med att handelsvolymen av stora Nasdaq teknologiaktier har varit hög samtidigt som 

volatiliteten på Nasdaq har varit hög. Kopplingen mellan handelsvolymen och volatiliteten 

brukar vanligtvis kallas för ”The Trading Channel”. Både Schwert (2002) och Zhang 

(2010) diskuterar dock att det är naivt att anta att det här stämmer. Schwert (2002) förklarar 

det här genom att då hade volatiliteten kunnat försvinna om courtagekostnader 

(handelskostnader) höjts. 

 

De andra teorier är då de fundamentala teorierna som istället utgår ifrån traditionella 

prissättningsmodeller av tillgångar som till exempel WACC och CAP-M. Det centrala med 

dessa prissättningsmodeller är de variablerna som leder till en ökad osäkerhet inför framtida 

resultat. Zhang (2010) förutsätter att en hög osäkerhet gällande företags potential att 

generera positiva resultat är relaterad med en högre nivå av volatilitet. Två forskare som 

gjort studier inom den här teorin är Wei och Zhangs (2006) som i sin studie forskade kring 

företags finansiella resultat i relation till aktieprisvolatilitet. I deras studie presenterar 

författarna resultat kring att högre positiva resultat är negativt kopplade till 

aktieprisvolatilitet. Utifrån dessa fundamentala teorier kommer den första hypotesen, att ett 

högre resultat dividerat med totala tillgångar borde vara negativt kopplat till 

aktieprisvolatiliteten. Utifrån dessa fundamentala teorier formuleras den första hypotesen, 

att ett högre resultat dividerat på totala tillgångar är negativt kopplat till 

aktieprisvolatiliteten.   

 

Avslutningsvis något som visat sig av tidigare forskning påverkat volatiliteten är utdelning. 

Utdelning är något som ökar den tillgängliga informationen kring aktien, vilket i sin tur 

också innebär att volatiliteten bör minska (Baskin, 1989). Det har även visat sig i tidigare 

forskning genomförd av Baskin att utdelning är något som kan anses bidra till att 

investerare handlar mindre irrationellt. Anledningen till att investerare handlar mindre 
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irrationellt blir bland annat på grund av att utdelningar kan ses som en sorts utgångspunkt 

som ersätter behovet för investerare att samla finansiell information när det gäller att 

värdera företagens aktier (Baskin, 1989). Enligt Rubin och Smith (2009) ska utdelningen 

ha en dämpande effekt eftersom utdelning leder till informationsspridning om företaget. 

Ökad finansiell information kring ett företag ska då Enligt Rubin och Smith (2009) ha en 

dämpande effekt på volatiliteten. Utifrån de här teorierna antas därmed att utdelningen även 

ska ha en dämpande effekt i denna studie. Den andra hypotesen är att utdelning ska ha en 

dämpande effekt på aktieprisvolatiliteten. 

3.2 Ägarstrukturen 

Ägarstrukturen är en viktig aspekt att ha i åtanke när volatiliteten studeras på ett börsnoterat 

företag. Det finns fem omdiskuterade variabler som påverkar ägarstrukturer: ägarbredd, 

ägarbasens storlek, andelen privata sparare, institutionella ägare och slutligen det utländska 

ägarskapet. Ägarstrukturen kan skilja markant från företag till företag, en del verksamheter 

kan ha ett fåtal stora ägare och andra kan ha ett stort antal mindre sparare.  

 

Institutionella investerare är juridiska personer, som till exempel försäkringsbolag eller 

banker som ofta har ett större kapital att investerarna till sitt förfogande. I företag med ett 

flertal mindre investerare brukar det istället handla om privatpersoner. Det finns också 

företag som väljer att behålla alla sina aktier själva, vanligtvis brukar det här vara 

familjebolag (Jankensgård & Vilhelmsson, 2016). Ett exempel på detta kan vara det 

svenska bolaget Hennes & Mauritz. 

 

Ägarstrukturen fungerar också som ett viktigt redskap för företagen, det kan till exempel 

hjälpa dem att reglera hur de ska styra sitt bolag, äger företaget alla sina aktier kan de själva 

fritt genomföra förändringar i företaget (Jankensgård & Vilhelmsson, 2016). Har däremot 

företaget ett flertal privatpersoner i sin ägarstruktur så har de här investerarna också rösträtt 

vid en eventuellt planerad förändring i företaget. Ett företag har vanligtvis inte det ena eller 

det andra, i själva verket kan ägarstrukturen vara till exempel ligga på 50 procent 

institutionella ägare och 50 procent privatpersoner. Att ha en varierad ägarstruktur kan även 

hjälpa till med att öka den finansiella informationen som finns tillgänglig om företagen, 

som då i sin tur skulle kunna sänka aktiens volatilitet. Volatiliteten påverkas dock inte 
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endast av vilken sorts ägare som tillkommer i företagen utan ägarbasens storlek är också 

en vital faktor. Wang (2007) utvecklar i sin studie en tidigare forskning gjord av Merton 

(1987) där han kommer fram till att en större ägarbas ska bidra till en lägre volatilitet. Det 

här förklaras då genom att ett ökat antal investerare leder till en bättre reflektion kring 

aktiens faktiska värde. Främst har då Wang (2007) presenterat att det är de utländska 

investerarna som minskar volatiliteten. En liknande forskning har gjorts av Ruben och 

Smith (2009) där även de bekräftar att det utländska ägarskapet men också de institutionella 

ägarna som står främst står för informationssökningen kring aktierna. Informationsökning 

ska i sin tur sedan bidra till en lägre volatilitet då oron kring aktiens framtid minskar. 

Jankensgård och Vilhelmsson (2016) menar att institutionella ägarna har visat sig vara mer 

rationella i sina investeringar jämfört med de andra ägarstrukturerna (utländska ägare, 

privata sparare). Deras långsiktiga handlingsmönster har historiskt bidragit till en lägre 

volatilitet. Utifrån det här samt Ruben och Smiths (2009) teori föds den tredje hypotesen 

fram, att det institutionella ägarskapet bidrar till en lägre aktieprisvolatilitet. 

 

Ytterligare en studie som undersöker de utländska investerarnas påverkan är Vo (2015). 

Resultat presenterar att i mindre välutvecklade länder så har utländskt ägarskap en påverkan 

på aktieprisvolatiliteten. Fler utländska ägare ska därför bidra till en lägre volatilitet. Denna 

studie kunde dock inte replikeras i välutvecklade västeuropeiska ekonomier vilket 

undersöktes av Kameli-Ozcan et al. (2010). Jankensgård och Vilhelmsson (2016) förklarar 

att kopplingen mellan det utländska ägarskapet och minskningen av volatiliteten kan 

förknippas med finansiell liberalisering. Vilket innebär ett ökat av informationsflöde kring 

aktiepriset (Jankensgård & Vilhelmsson, 2016).   

3.3 Privata småsparare och deras effekt 

Begreppet småsparare, även kallat privata småsparare är som tidigare nämnt aktieägare som 

äger under 0,1 procent av aktiekapitalet i ett företag, den här procenten brukar kallas 

Microfloat. Tidigare forskning av privata småspararnas effekt på volatiliteten påstår att 

andelen småägare faktiskt har en bakomliggande effekt på aktiens volatilitet (Jankensgård 

& Vilhelmsson, 2016; Roll, 1988). Vad som faktiskt ligger bakom påverkan diskuteras av 

flera författare.  
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En diskussion som är högaktuell när det kommer till privata småsparare är Noise eller 

Noise-traders. Med noise-traders menas aktörer som utgår och agerar på marknaden från 

information som inte är relaterad till konkret finansiell information, det vill säga 

information som faktiskt påverkar aktiens värde (Shiller, 1984). Med andra ord kan de här 

individer agera efter vad andra personer ha köpt, känslor, eller efter nyheter, som egentligen 

inte är finansiellt relaterade. De här personerna har oftast begränsad kunskap inom 

värdepappershandel, vilket i sin tur kan leda till att de också agerar irrationellt på 

marknaden (Shleifer och Summer,1990). Det irrationella handlandet påverkar sedan 

aktiepriset på det viset att det rör sig upp respektive ner mer oväntat, vilket ökar 

svängningar i priset och därmed volatiliteten. Ett flertal författare så som (De Long et al, 

1990; Donoth et al, 2004) är överens om att noise trading lägger grunden för en viss 

instabilitet på aktiemarknaden. Instabilitet uppkommer ifrån skillnaden på aktiepriset och 

tillgångens faktiska värde. Jankensgård och Vilhelmsson (2016) bekräftar i sin studie att 

microfloaten (andelen småsparare) är direkt associerad med högre volatilitet. Eftersom 

antalet småsparare påverkar volatiliteten i tidigare studier har vi byggt en hypotes kring att 

de privata småspararna i denna studien kommer att ha en positiv effekt på volatiliteten. Det 

här är dock endast bekräftat i en studie genomförd på större bolag, eftersom tidigare 

forskning på mindre bolag inte funnits så blir det svårare att avgöra om det här även gäller 

för mindre bolag. Eftersom mindre bolag, det vill säga bolag på small-cap generellt sätt har 

högre volatilitet än större bolag på till exempel large- och midcap så ansåg vi att det var av 

högre intresse att fokusera våra studier på dessa bolag (Maverick, 2018; Ross, 2018; 

KvantInvestering, 2017; Privataaffärer, 2012). Det finns flera bakomliggande anledningar 

till varför småbolagsaktier ses som mer riskfyllda, bland annat eftersom mindre bolag är 

mindre diversifierade, vilket bidrar till att de är mer utsatta för specifika marknadsrisker. 

De är mindre analyserade eftersom det finns ett mindre antal aktieägare. Samt att de har en 

lägre likviditet, vilket kan påverka företagens kortsiktiga betalningsförmåga (Privataffärer, 

2012). Därför utgår vi också från att andelen privata småsparare bör ha en positiv effekt på 

volatiliteten. Uppsatsens fjärde och sista hypotes blir således att det finns ett positivt 

samband mellan andelen privata småsparare i ett företag och aktieprisvolatiliteten. 
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4. Empirisk metod 

I följande kapitel kommer en presentation kring uppsatsens val av metod, det här kapitel 

har delats upp i fem underrubriker. Först kommer en presentation kring varför en 

kvantitativ vetenskaplig metod använts. Det här följs sedan av en presentation av varifrån 

information har hämtats och vilka urval som genomförts. Vidare presenteras den empiriska 

modellen som kommer att användas för att genomföra studien, avslutningsvis presenteras 

de olika variablerna som kommer att användas i den empiriska studien. De här variablerna 

är volatilitet, ägarstruktur, “övriga variabler”.  

4.1 Val av metod 

För att undersöka studiens syfte kommer metoden att utföras med hjälp av en kvantitativ 

vetenskaplig metod. Det här kommer att göras genom insamling av data från två olika 

databaser som sedan undersöks empiriskt (Finansiell data). Data som beskriver de olika 

företagens ägarstruktur kommer att hämtas från databasen VIRSO (Visby Research in 

Stock Ownership) som ägs av Uppsala Universitet i Visby. VIRSO är en databas som är 

högst relevant för uppsatsens undersökning då det erbjuder möjligheten att granska flera 

variabler inom de olika företagens ägarstruktur och därmed ge oss möjligheten att 

undersöka andelen privata småsparare inom de olika företagen. De företag som kommer att 

granskas är de svenska företag som befinner sig på Stockholms OMX Small Cap-lista. 

Uppsatsen kommer att undersöka 60 företag under året 2016. För att empiriskt undersöka 

data från de olika databaserna används en regressionsmodell som är baserad på Jankensgård 

och Vilhelmssons studie från 2016 (Jankensgård & Vilhelmsson, 2016). I modellen finns 

flera oberoende variabler med vilka bland annat är institutionellt ägande, utländskt ägande 

& privata sparare. 

4.2 Empiriskt urval 

Som underlag för uppsatsens empiriska studie har finansiell information använts från 60 av 

97 bolag från OMX Stockholm Small Cap. Anledningen till att endast 60 bolag användes 

är på grund av att det är de här företag som VIRSO hade tillgängliga ägardata på. De 60 

bolagen är presenterade i bilaga 3 i slutet av arbetet.  
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4.3 Datainsamling till den empiriska ansatsen 

Aktiekurshistorik samt fundamental finansiell information kring respektive företag har 

hämtats ner från programmet Infront Analytics på Högskolan Kristianstad. Infront 

Analytics tidigare gick under namnet Infinancials grundades år 2000 av tre finans- och IT-

specialister. Målet med Infront var att hjälpa ekonomer genom att skapa ett sätt att förenkla 

företagsvärdering och aktieforskning. Från Infront Analytics har aktiekurshistorik hämtats 

från den 4 januari 2016 till den 29 december 2016. Den fundamentala finansiella 

informationen har hämtats från slutet av 2016.  

För att hämta data för ägarstrukturen används databasen VIRSO som erhålls av Uppsala 

Universitet som ligger i Visby, Sverige. Databasen hämtar filer från Euroclear Sweden som 

är tidigare känt som VPC. Filerna som hämtas är beräknade genom elektronisk registrering 

där bland annat andelen utestående aktier och andelen ägare automatiskt registreras. 

VIRSO är för studiens skull effektiv då det erhåller oss med data för att avgöra andelen 

utländska ägare, andelen institutionella ägare samt privata sparare. Här har även data till 

andelen PrivSmall och PrivLarge hämtats. Från VIRSO har ägarstruktur till 60 bolag 

hämtats. Det här är då samma bolag som presenteras i bilaga 3.   

4.4 Empirisk modell 

Den empiriska modell som används i studien anses vara effektiv då den har använts inom 

tidigare forskning gjord av Jankensgård och Vilhelmsson (2016) vilket är relevant för 

studiens undersökning. Modellen är baserad på Jankensgård och Vilhelmssons (2016) 

modell där den beroende variabeln är volatiliteten. Modellen är uppbyggd av flera olika 

variabler, dessa variabler har valts ut eftersom samtliga har visat sig påverka volatiliteten 

antingen negativt eller positivt. Däremot har ändringar gjorts, bland annat gällande 

oberoende variabler för att undersöka volatiliteten med bland annat nya variabler som 

tidigare inte undersökts utifrån vad vi som författare har hittat. Jankensgård och 

Vilhelmsson (2016) har även rekommenderat för framtida forskning att det hade varit 

intressant att undersöka nya, outforskade variabler. Det låg sedan till grund för att vi valde 

att skapa variabeln PrivSmall (privata småsparare), för att utveckla forskningsområdet. 

Modellen är alltså en förenklad “Ordinary least squares” (OLS) estimering av olika faktorer 

för volatilitet med obalanserade paneldata.  
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Modellen för OLS ser ut som följande: 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑗,𝑡 = 𝛽1𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑢𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦𝑗,𝑡−1 + 𝛽2𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦𝑗,𝑡−1+ 

𝛽3𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑗,𝑡−1 + 𝛽4𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑗,𝑡−1 +𝑣𝑗,𝑡,  

I ovanstående modell står vj,t för en felterm. Variablerna Earnings uncertaintyj,t-1, 

Information asymmetryj,t-1, Leveragej,t-1, Portfolio concentrationj,t-1, och Shareholder 

basej,t-1 är olika variabler som är kopplade till vad Jankensgård och Villhelmsson kallar 

“the five theoretical dimensions”. Modellen som använts i studien har som tidigare nämnt 

redigerats och därmed har den oberoende variabeln Portfolio concentration tagits bort 

eftersom den inte hade enligt Jankensgård och Vilhelmsson (2016) någon påverkan på 

volatiliteten. För att vidare tydliggöra variablerna i studien har det valts att översätta dem 

och därmed har vi istället använt följande fyra variabler: Resultatosäkerhet, 

Informationsasymmetri, Skuldsättningsgrad och Ägarstruktur. Indexet t indexerar tid och j 

företag. De olika oberoende variablerna har även valts att lagga ett år eftersom de mäts från 

den sista december vilket är en gång per år vilket hade uppgett problem eftersom 

volatiliteten är mätt på daglig avkastningsbasis.  

4.5 Variabler 

4.5.1 Volatilitet 

För att beräkna volatiliteten har Jankensgård och Vilhelmssons (2016) metod används. 

Metoden går ut på att först kvadrera alla dagliga avkastningar för varje företag, för att sedan 

summera värdena med antalet handelsdagar under året. Sedan, för att beräkna volatiliteten 

på en årsbasis så tas kvadratroten ur det summerade värdet. Ett annat alternativ för att mäta 

historisk volatilitet är genom att beräkna varje företags standardavvikelse för varje år, för 

att sedan multiplicera det här värde med kvadratroten ur antalet handelsdagar under året. 

Sist så logaritmeras värdet med den naturliga basen (ln). Anledningen till att volatiliteten 

beräknas på följande sätt var eftersom Jankensgård och Vilhelmsson (2016) själva föredrog 

att använda den. 

4.5.2 Ägarstruktur 

För att beräkna andelen aktieägare inom företagen så användes data hämtad från VIRSO. 

VIRSOs data förser studien med information som hjälper oss att avgöra mängden 
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investerare inom de olika variablerna. Två variabler som valts ut av Jankensgård och 

Vilhelmsson (2016) är Nrshlarge och Microfloat. Nrshlarge är då andelen aktieägare som 

äger mer än 0,1% av bolaget. Istället för de här två variablerna valdes istället de egna 

variablerna PrivSmall och PrivLarge. PrivLarge är variabeln som mäter de stora och 

medelstora privata investerarna och tolkas som andelen privatpersoner som äger andelar 

inom företaget som är större än 0,1%. PrivSmall variabeln är variabeln som kommer vara 

arbetets fokus då den mäter andelen privatpersoner som äger en andel inom företaget som 

är mindre än 0,1%. Med hjälp av data från VIRSO kan andelen aktier ägda av 

privatpersoner skiljas från andelen aktier ägda av företag. Privatpersoner är de aktieägare 

som väljer att köpa aktier i ett företag i sitt egna namn. Företag kan också äga andelar i en 

aktie men skillnaden blir då att företaget äger andelen aktier och inte någon enskild person.  

 

En anledning till att aktieägarna inom PrivSmall (privata småsparare) är intressant att 

undersöka är eftersom enligt Jankensgård och Vilhelmsson (2016) handlar det om att 

privata småsparare har en tendens att handla mer frekvent med aktier. Det blir även 

intressant att undersöka då det endast finns spekulationer och inga studier om vad 

anledningen till deras påverkan är. En annan definition är även att aktieägare inom 

PrivSmall kan anses hoppa på trender och agera mer utifrån känslor än vad investerarna 

inom PrivLarge gör (Shleifer och Summer,1990). Variabeln PrivSmall blir därför variabeln 

som används för att undersöka uppsatsens fjärde hypotes, att det finns ett positivt samband 

mellan andelen privata småsparare i ett företag och aktieprisvolatiliteten. För att sedan 

även beräkna diversifikationen inom ägarstrukturen beräknas andelen institutionella ägare 

och andelen utländska ägare. Andelen institutionella ägare används också för att kunna 

undersöka hypotes 3, att det institutionella ägarskapet bidrar till en lägre 

aktieprisvolatilitet.  

4.5.3 Övriga variabler 

Som i tidigare stycke kommer det även i denna underrubrik att utgå ifrån samma variabler 

som Jankensgård och Vilhelmsson (2016) har använt i sin studie. Den första oberoende 

variabeln är Resultatosäkerhet vilket beräknas genom ett antal variabler. Första variabeln 

är ItTt vilket mäts genom att företagets immateriella tillgångar divideras med företagets 

totala tillgångar. Anledning till att det här beräknas är eftersom immateriella tillgångar 
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oftast förknippas med osäkerhet och risk på grund av att de är svåra att värdera då det saknas 

en specifik marknad för den här sortens tillgångar (Barth et al, 2001). Variabel nummer två 

(RTt) mäts genom att företagets resultat divideras med företagets totala tillgångar. Enligt 

Wei och Zhang (2006) ska det verkliga resultatet korrelera med resultatvolatiliteten. Den 

här variabeln (RTt) är till för att kunna undersöka arbetets första hypotes, att ett högre 

resultat dividerat på totala tillgångar är negativt kopplat till aktieprisvolatiliteten. Den 

andra oberoende variabeln Skuldsättningsgrad beräknas genom att ta företagets totala 

skulder dividerat med företagets totala tillgångar. Aktieprisvolatiliteten bestäms även av 

skuldsättningsgrad. Detta är främst eftersom skuldsättningsgraden har en hävstångseffekt 

(Black, 1976). Det framgår även i tidigare studier att det finns en association mellan 

finansiell skuldsättningsgrad och aktieprisvolatilitet (Dennis och Strickland, 2009; Rubin 

och Smith, 2009). Den oberoende variabeln är inte direkt anknuten till några av arbetets 

hypoteser, dock så anses den fortfarande som relevant då den använts i tidigare studier 

kring volatilitet. Den sista oberoende variabeln är Informationsasymmetri, där flera proxies 

används. Informationsasymmetri består av två variabler, storlek och utdelning. Storleken 

definieras som naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar. Utdelning används som 

en dummy som sätts lika med 1 ifall företaget har haft utdelning under det givna året, annars 

sätts den lika med 0. Utdelning är något som anses bidra till att investerare handlar mindre 

irrationellt (Baskin, 1989). Utdelningen är även den variabeln som kommer att användas 

för att undersöka uppsatsens andra hypotes, att utdelning ska ha en dämpande effekt på 

aktieprisvolatilitet. När själva Informationsasymmetrin är hög blir det svårt för investerare 

att avgöra företags framtid och därmed blir de tvungna att göra flera ändringar i sina 

investeringar vilket i sin tur leder till ökad aktieprisvolatilitet (Jankensgård & Vilhelmsson, 

2016). En sista variabel som också används är Antal Aktier, som står för hur stort antal 

aktier företaget har. Anledningen till att det här ansågs intressant var för att säkerställa om 

ett företags antalet aktier påverkar volatiliteten eller inte 
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5. Empiri 

I det här kapitel så presenteras uppsatsens empiriska resultat med hjälp av fyra tabeller. De 

första två tabellerna innehåller deskriptiv statistik och där presenteras data kring de olika 

variablerna i arbetet. I tabell tre presenteras en korrelationsmatris över samtliga variabler. 

I den fjärde och sista tabellen presenteras en regressionsanalys. Innan tabellerna finner 

läsaren diskussionen samt resultatet av tabellen. Under tabellerna presenteras de olika 

variablerna som ingår i den underliggande tabellen (det här i ett mindre typsnitt). 

5.1 Deskriptiv statistik 

I det här kapitlet kommer deskriptiv statistik att redovisas både för uppsatsens olika 

oberoende variabler men också deskriptiv statistik för den beroende variabeln. De olika 

värdena kommer även att analyseras gällande vad skillnaderna kan bero på.  

5.1.1 Tabell 1 deskriptiv statistik  

I Tabell 1 presenteras deskriptiv statistik för de olika angivna variablerna (se 

tabellinformation under Tabell 1). Institutionella ägare har ett brett spann där det lägsta 

värdet är 7,7% och det största 90,3% däremot hamnade både Medelvärdet och Median på 

44,2%. Även den oberoende variabeln Utländska varierar starkt då det lägsta endast är 0,1% 

och det högsta 83,3%, däremot låg både Medelvärdet och Medianen nära varandra på ca 

20% vilket kan betyda på att det fanns ett fåtal företag med hög andel Utländska ägare. 

Variabeln Privatpersoner varierar också starkt vilket kan förklaras av att variabeln 

Institutionella ägare har ett brett spann. PrivSmall ligger mellan 99,9% och 95,8% vilket 

tyder på att majoriteten av andelen privata ägare är småsparare i de olika företagen som 

befinner sig på Small-Cap listan. Differensen är relativt liten, endast 4,1%, vilket säger oss 

att alla företag som undersökts har över 95% privatpersoner som är småsparare. 

Utdelningen som är en dummy kunde endast anta värdet 1 respektive 0. Medelvärdet blev 

0,42 vilket tyder på att det ungefär är lika många företag som delar ut utdelning jämfört 

med de som inte gör det. Skuldsättningsgraden visar att vissa företag har 0, vilket beror på 

att de inte har några skulder. Det här framgår i Totala skulder där minimum värdet också 

är 0. Däremot är Medelvärdet högre än vad Medianen vilket kan betyda att fler företag har 

lägre totala skulder än medelvärdet än vad andelen företag som har mer än medelvärdet. 

Med andra ord har fler företag mindre totala skulder än vad Medelvärdet säger.  



 

22 

 

 

Antal aktier skiljer sig stort mellan minimum och maximum. Det här kan bero på 

extremvärden, att något enstaka företag antingen har väldigt få aktier eller väldigt många i 

förhållande till de andra företagen. Medelvärdet menar att det ligger på ca 65 miljoner vilket 

är mycket närmare minimum värdet än maximum. Medianen skiljer sig även från 

Medelvärdet. Medianen är lägre, ca 22 miljoner vilket ger en indikation på att hälften av 

företagen befinner sig under det här värde. Att Medelvärdet då är 65 miljoner verkar bero 

på att det har funnits något/några företag med extremvärden för maximum. ItTt som står 

för immateriella tillgångar dividerat på totala tillgångar har en bred differens där minimum 

var 0 och maximum var 81,2%. Anledningen är eftersom vissa företag inte har några 

immateriella tillgångar. Både Medelvärdet och Medianen pekar på att fler företag har en 

tendens att ha lite immateriella tillgångar jämfört med totala tillgångar. Även RTt, resultat 

dividerat med totala tillgångar, har en bred differens. Vissa företag visade negativa resultat 

vilket ger ett negativt värde. Att Maximum endast är 0,252% beror främst på att inget 

företag gjort några stora vinster i förhållande till deras totala tillgångar. Enligt Medelvärdet 

verkar snittet ligga på -1,2% vilket säger att företagen som undersöktes i genomsnitt gick i 

förlust.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik för oberoende variabler.  

 

Tabellen presenterar deskriptiv statistik som berör studiens olika variabler där bland annat de oberoende 

variablerna i regressionsmodellen ingår. Minimum står för variablernas lägsta värden och Maximum för deras högsta. 

Mean är medelvärdet och Median är medianen för de olika variablerna. Std. Deviation är standardavvikelsen. N står för 

antal observerade företag. Antal Aktier är antalet aktier i de olika företagen. Utdelning är en dummy där värdet 1 betyder 

att företaget hade utdelning medan värdet 0 betyder ingen utdelning. Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med 

totala tillgångar. Institutionella ägare är andelen institutionella ägare och Utländska är andelen utländska ägare. 

Privatpersoner är andelen ägare som är privatpersoner där PrivSmall är andelen privatpersoner som äger mindre än 0,1% 

och där PrivLarge är de privatpersoner som äger 1% eller mer.  ItTt är immateriella tillgångar dividerat med totala 

tillgångar. RTt är resultat dividerat med totala tillgångar. Storlek är naturliga logaritmen av totala tillgångar.  

5.1.2 Tabell 2 deskriptiv statistik volatilitet 

I nedanstående tabell presenteras deskriptiv statistik för volatiliteten under år 2016. 

Minimum värdet hamnade på 21,1% medan Maximum var hela 126,6%. Mean, vilket är 

medelvärdet var 43,6% och även den andra kvartilen 37,6% var närmare Minimum än vad 

den var Maximumvärdet. Detta beror på att ett fåtal företag hade en väldigt hög volatilitet 

vilket låg runt 100%. Volatiliteten hamnade i genomsnitt på 43,6%, vilket är ett relativt 

högt värde, detta kan förklaras utifrån att företagen i undersökningen endast bestod av 

företag från Small-Cap där volatiliteten vanligtvis är högre än tillexempel på Mid-Cap och 

de större listorna (Maverick, 2018; Ross, 2018; KvantInvestering, 2017; Privataaffärer, 

N = 60  

TSEK 

   Minimum Maximum Medelvärde  Standardavvikelse Median 

Antal aktier (Antal) 258 777 844 913 669 64 773 029  126 551 397 2 241 068 7,5 

Utdelning (Dummy) 0 1 ,42 ,497 0 

Skuldsättningsgrad % 0 52,5 17,9 16,2 14,1 

Immateriella Tillg 0 2 761 000  23 523 6,2 42 497 8,4 58 309 

Institutionella ägare % 7,7 90,3 44,2 19,0 44,2 

Utländska % 0,1 83,3 22,3 19,4 20 

Privatpersoner % 7,0 68,8 33,1 16,3 30,2 

PrivSmall % 95,8 99,9 98,7 0,9 98,9 

PrivLarge % 0,1 4,2 1,3 0,9 1,1 

Totala skulder 0 1 933 700   214 661  38 206 9,3 81 937 

ItTt % 0 81,2 24,4 22,6 25,38 

RTt % -69,4 ,252 -1,2 16,7 2,8 

Storlek (Log) 10,8 15,2 13,2 0,97 13,32 
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2012). Detta går då att jämföra med volatiliteten på Large Cap som hade en 

aktieprisvolatilitet på 20 procent under samma period.  

Tabell 2. Deskriptiv statistik för volatilitet.  

 

N står för antalet observerade företag. Minimum och Maximum är lägsta respektive högsta värde. Std. Deviation är 

standardavvikelsen. Q1, Q2 och Q3 är första, andra och tredje kvartilen. Volatiliteten är beräknad genom att kvadrera den 

dagliga avkastningen för att sedan summera värdena, till sist tas kvadratroten ur summan. 

5.2 Korrelationsmatris  

 

Nedanstående tabell visar resultaten av studiens korrelationsmatris, matrisen visar hur de 

olika variablerna i studien korrelerar med varandra, det vill säga vilket samband de har. De 

variabler som finns med i korrelationsmatrisen är de variabler som senare även presenteras 

studiens i regressionsanalys. Det som presenteras är värdet på Pearsons 

korrelationskoefficient där 1 tyder på totalt positivt samband och -1 totalt negativt samband, 

0 tyder på inget samband. Undersöks korrelationen mellan volatiliteten som i studien är 

den beroende variabeln med samtliga oberoende variabler, går det att avläsa RTt, det vill 

säga resultat dividerat med totala tillgångar, har starkast samband med -0,540 på 1% 

signifikansnivå. Eftersom sambandet är negativt betyder det att när variabeln RTt ökar så 

minskar volatiliteten. Tittar man då på företag med höga värden på RTt skulle det enligt 

korrelationsmatrisen innebära för dem att deras volatilitet minskar på grund av det negativa 

sambandet. Några andra intressanta variabler som korrelerar med volatilitet är Storlek och 

Antal Aktier. Även Storleken har ett negativt samband på -0,306 på 5% signifikansnivå. 

Återigen skulle det här innebära att när variabeln Storlek ökar så minskar volatiliteten. 

Antal Aktier är en variabel som hade ett positivt samband på 0,266 på 5% signifikansnivå. 

Här blir det istället att när Antal Aktier ökar, ökar även aktieprisvolatiliteten. Enligt 

korrelationsmatrisen skulle företag med ett stort 

 antal aktier också ha en högre volatilitet.  
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De oberoende variabler som korrelerar svagast är Skuldsättningsgrad och Utländska ägare 

där både är ungefär 0. Jämförs de oberoende variablerna med varandra syns att bland annat 

RTt och Utdelning (0,436) har ett visst samband då den ungefär ligger i mitten mellan 0 

och 1 (där 0 står för inget samband och 1 står för starkt samband), det går även utläsa att 

Storlek och Skuldsättningsgrad (0,400) också har det. Ett starkare samband på -0,646 finns 

mellan Utländska och Institutionella ägare vilket kan tyda på att multikollinearitet kan 

förekomma mellan dem. Storleken är även intressant för studien då den korrelerar relativt 

starkt med flera oberoende variabler plus med studiens beroende variabel, volatiliteten. 

PrivSmall korrelerar mellanstarkt både med Storlek och med Privatpers vilket egentligen 

inte är något konstigt då båda variablerna är mått som kan ses påverka andelen privata 

småsparare. Avslutningsvis går det att avläsa att PrivSmall och PrivLarge får värdet -1 

vilket beror på att PrivLarge är resterande privata ägare som inte tillhör PrivSmall. Därför 

kommer PrivLarge inte att användas i regressionsanalysen eftersom de två variabler lider 

av multikollinearitet när de används samtidigt.    
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 Tabell 3 Korrelationsmatris 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Volatilitet 
                    

  
  

1                     

2.Skuldgrad 

                    
  

  

-0,027 1                   

                        

3. Utdelning 

                        

-0,236 -0,232 1                   

                        

4.RTt 

                        

-,540** -0,206   ,436** 1                 

                        

5. ItTt 

                        

0,111 0,144 -0,064 -0,099 1               

                        

6. Institution. 

                        

-0,1 0,244 0,139 0,122 -0,092 1             

                        

7. Utländska 

                        

0,045 0,001 -0,115 -0,093 0,113 -,646** 1           

                        

8. Privatpers 

                        

0,033 -,305* -0,008 0,026 -0,03 -,368** -,465** 1         

                        

9. PrivSmall 

                        

0,219 0,039 0,041 -0,1 0,083 0,101 0,201 -,373** 1       

                        

10. PrivLarge 

                        

-0,219 -0,039 -0,041 0,1 -0,083 -0,101 -0,201 ,373**     -1** 1     

                        

 11.Antal Aktier 

  

-0,19 -0,234 -0,066 0,085 -,273* 0,105 0,202 0,168 -0,168 

  

  ,266* 1 

    

12. Storlek -,306* ,400** 0,14 0,146 0,169 0,162 0,13 -,322* ,335** -,335** 

    

-0,068 1 

    

 

Tabell 3 visar Pearsons korrelationskoefficient mellan variablerna. För definition gällande variablerna se del 

4.5 Variabler. Värdena som är markerade med * är signifikanta på 5% nivå och de som är markerade med ** 

är signifikanta på 1% nivå. 
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5.3 Regressionsanalys  

I det här kapitlet kommer en regressionsanalys att presenteras och diskuteras. I 

regressionsanalysen kördes sju olika modeller för att undersöka ifall uppsatsens hypoteser 

kan accepteras eller ifall de ska förkastas. Uppsatsen hade fyra olika hypoteser som skulle 

undersökas. Den första var att ett högre resultat dividerat på totala tillgångar är negativt 

kopplat till aktieprisvolatiliteten. Den andra hypotesen var att utdelning ska ha en 

dämpande effekt på aktieprisvolatiliteten. Den tredje hypotesen var att det institutionella 

ägarskapet bidrar till en lägre aktieprisvolatilitet. Uppsatsens fjärde och sista hypotes var 

att det finns ett positivt samband mellan andelen privata småsparare i ett företag och 

aktieprisvolatiliteten. I samtliga 7 modeller finns variabeln Storlek alltid med för att 

undersöka ifall variabeln har en påverkan på volatiliteten. I Modell 1 används variabeln 

Utdelning för att bland annat kunna besvara uppsatsens andra hypotes. I Modell 2 valdes 

istället variabeln RTt och det här är för att kunna undersöka uppsatsens första hypotes. Den 

tredje modellen undersöker Antal Aktier och ifall det här kan ha en effekt på volatiliteten. 

Den fjärde modellen använder sig utav PrivSmall vilket är till för att kunna besvara arbetets 

fjärde hypotes. I Modell 5 används alla de variabler som har varit med i modellerna 1–4 för 

att undersöka ifall de fortfarande är signifikanta även när de körs tillsammans med varandra 

mot volatiliteten. Modell 6 är modellen där alla uppsatsens variabler körs för att återigen 

undersöka ifall värdena från tidigare modeller (1–5) fortfarande är signifikanta men också 

för att undersöka uppsatsens tredje hypotes. Modell 7 är Modell 6 fast utan variabeln 

Privatpersoner ägare då det blev multikollinearitet mellan den och PrivSmall i Modell 6. 

Modell 7 är därför den modell som undersöker om uppsatsens resultat för hypoteserna 

fortfarande är signifikanta när de körs tillsammans med flera andra variabler som enligt 

litteratur och teorier bör ha en påverkan på volatiliteten. 

Modell 1 innehåller utdelning och företagets storlek.Utdelningen har en negativ koefficient 

vilket innebär att om ett företag har utdelning skulle det ge företagets aktie en lägre 

volatilitet. Då p-värdet inte var signifikant på 10 procents nivån innebär det att utdelningens 

effekt på aktieprisvolatiliteten inte kan accepteras. Storleken har en koefficient på -0,062, 

vilket innebär att en större storlek på ett företag skulle innebära en lägre volatilitet, 

koefficienten är signifikant på en 1 procents nivå. Med större storlek syftas det då på att 

företaget har en högre naturlig logaritm gällande sina totala tillgångar. Koefficienten ligger 

nära 0 vilket förklarar att den oberoende variabeln (här storleken) har en liten effekt på den 
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beroende variabeln. Undersöker man modellens residual (2,404) framkommer det att 

variansen till största del beror på annat än de beroende variablerna då den totala variansen 

var 2,769. Modell 1 har då ett R Square-värde på 0,132. Däremot väljer vi att utgå ifrån det 

justerade R Square-värdet 0,101. I och med att vi har ett flertal oberoende variabler används 

det justerad R Square värdet, detta då vanlig ”R-square” har en tendens till att överskatta 

den förklarande variansen. I fortsatta modeller kommer därför justerat R Square värde 

istället att användas. Ett justerat R Square värde på 0,101 innebär att 10,1 procent av den 

beroende variabeln (volatiliteten) kan beskrivas med dessa två variabler. Modellen har en 

signifikansnivå på 5 procent och har ett högt toleransvärde (0,980) och därmed även ett lågt 

VIF-värde (1,020). F-värdet för den första modellen var 4,331. Det är även värt att nämna 

att i alla sju modeller som kördes så var F-värdet högt och p-värdet var signifikant på 5 

procents nivån. 

I modell 2 undersöks RTt (Resultat/Totala Tillgångar) ihop med storlek. RTt har en negativ 

koefficient på -0,656, vilket alltså innebär att en högre RTt har en dämpande effekt på 

volatiliteten, även det här är säkerhetsställt med en 99 procents säkerhet. Storleken har här 

en koefficient på -0,052, vilket innebär att storleken även här har en hämmande effekt på 

volatiliteten, det här är bekräftat med 95 procents säkerhet. En koefficient på -0,052 innebär 

dock ingen märkvärdig förändring. Modell 2 fick ett residualspridning på 1,815 då den 

totala variansen var 2,796. Det här leder till att modellen har ett justerat R Square-värdet 

på 0,321, vilket innebär att 32,1 procent av volatiliteten kan förklaras med RTt och 

storleken på företaget. Modell 2 har ett större värde på justerat R Square än vad modell 1 

hade vilket betyder att RTt har en större förklaring på volatiliteten än vad utdelningen har. 

Modellen har även en signifikansnivå på 1 procent och ett högt värde på tolerans (0,979) 

och som följd ett lågt VIF-värde (1,022). F-värdet var högst i denna modell med 14,976. 

I modell 3 analyseras variabeln Antalet Aktier ihop med Storleken. Antalet aktier har en 

koefficient på 4,555E-010, vilket innebär att om antalet aktier ökar så ökar också 

aktieprisvolatiliteten, det här är säkerhetsställt med 95 procents säkerhet. 4,555E-010 är 

dock ett åtskilligt lågt nummer vilket innebär att en förändring i antalet aktier har en låg 

effekt på volatiliteten. Storleken har i modell 3 en koefficient på -0,065, vilket innebär att 

en ökad storlek har en dämpande effekt på volatiliteten. Det här är säkerhetsställt med en 

95 procents säkerhet. Likt koefficienten på variabeln Antalet aktier har storleken ett lågt 

värde, vilket innebär att en förändring inte skulle påverka volatiliteten drastiskt. Modellens 
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residualspridning är 2,314 och den totala variansen var 2,769. Justerat R Square för modell 

3 blir 0,135, vilket innebär att 13,5 procent av volatiliteten kan förklaras med hjälp av 

Antalet aktier och storlek. Det här värdet är lägre än vad modell 2 hade och ungefär vad 

modell 1 hade. Tolerans var väldigt högt (0,995) vilket är ett tecken på att multikollinearitet 

inte är ett problem i modellen likt de tidigare modellerna. Även här var VIF-värde lågt 

(1,005). Signifikansnivån för modellen ligger på 1 procent. F-värdet i den här modellen var 

5,601. 

 

I modell 4 undersöks variablerna PrivSmall och Storlek. PrivSmall har en koefficient på 

8,817 vilket innebär att en ökning av PrivSmall skulle ha en tilltagande effekt på 

volatiliteten. Koefficientens effekt är säkerhetsställd med 99 procents säkerhet. Storleken 

har i modellen en koefficient på -0,096 vilket innebär en ökad storlek hade haft en 

hämmande effekt på den beroende variabeln, det vill säga volatiliteten. Det här med en 99 

procents säkerhet. Likt de övriga modellerna har storleken även här en låg koefficient, 

vilket innebär en liten förändringseffekt på volatiliteten. Modell 4 har ett justerat R Square 

på 0,183 det vill säga 18,3 procent av volatiliteten kan förklaras med hjälp av PrivSmall 

och Storlek. Residualspridning låg på 2,187 och den totala variansen var 2,769. Modellens 

signifikansnivå låg på 1 procent. Tolerans (0,888) var något lägre i den här modellen och 

därmed blev även VIF-värdet (1,126) större. Dock är det här fortfarande bra värden och 

därför inte ett tecken på multikollinearitet. F-värdet var 7,595 vilket är högre än vad det var 

i modell 1 och 3.  

 

I modell 5 analyseras variablerna Utdelning, RTt, Antal aktier, PrivSmall och Storlek. I 

modell 5 var tre av fem variabler signifikanta. De tre var RTt, PrivSmall och Storlek. RTt 

har en negativ koefficient på -0,626, vilket innebär att en högre RTt har en dämpande effekt 

på volatiliteten. Koefficientens effekt är säkerhetsställd med 99 procent. PrivSmall har en 

koefficient på 5,636, vilket innebär att en ökning av PrivSmall skulle ha en tilltagande 

effekt på volatiliteten. Det här är säkerhetsställt med en 95 procents säkerhet. Storleken har 

i modellen en koefficient på -0,068, vilket även här innebär att en ökad storlek hade haft en 

dämpande effekt på volatiliteten. I den här modellen var residual (1,545) lägre än i de 

tidigare modellerna. R Square för denna modell blev 0,442. Det justerade R Square-värdet 

var 0,390 vilket också är högre än vad de tidigare justerade R Square-värdena. Det här 
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innebär att 39 procent av volatiliteten kunde beskrivas med dessa variabler vilket är mer än 

i modell 1–4. Signifikansnivån för modell 4 är 1 procent. Toleransen var lägre men 

fortfarande högt (0,743 som lägst). VIF-värdet är fortfarande lågt (1,346) som följd av den 

höga toleransen och därmed inga tecken på multikollinearitet även ifall det ökat. F-värdet 

hamnade på 8,554. 

 

I modell 6 har alla oberoende variabler körts tillsammans. De här variablerna är då 

Utdelning, RTt, Antal aktier, PrivSmall och Storlek, ItTt, Skuldsättningsgrad, 

Privatpersoner ägare, Utländska ägare och Institutionella ägare. I modell 6 var endast tre 

av tio variabler signifikanta, RTt, PrivSmall och Storlek. RTt behöll en negativ koefficient, 

det här med ett värde på -0,636. Det här innebär alltså att en högre RTt hade haft en 

hämmande effekt på volatiliteten, det här var säkerhetsställt med 99 procent. PrivSmall har 

en koefficient på 5,544, vilket innebär att en ökning av privata småsparare skulle ha en 

tilltagande effekt på volatiliteten, det här är säkerhetsställt med 90 procent. Storleken har 

även i modell 6 en negativ koefficient, här på -0,079. Det konstateras alltså även här att en 

ökad storlek hade bidragit till en lägre volatilitet. Det här säkerhetsställs med 95 procents 

säkerhet. R Square för modellen var 0,454, vilket innebär att 45,4 procent av volatiliteten 

kan förklaras med hjälp av de här variablerna. Det justerade R Square var dock lägre (0,342) 

vilket är lägre än vad modell 5 hade. Det innebär att 34,2 procent av volatiliteten kan 

förklaras med dessa variabler. I den här modellen uppstod multikollinearitet mellan 

variabeln Privatpersoner ägare och variablerna Institutionella ägare samt Utländska ägare. 

Toleransen var lägre än 0,02 vilket gav VIF-värden på ca 100 1. Anledningen till att VIF-

värdet blev högt var på grund av multikollinearitet mellan ”privatpersoner ägare“ och 

variabeln ”PrivSmall”. Anledningen är eftersom variabeln Privatpersoner ägare till viss del 

består av variabeln PrivSmall. Därmed valde vi att köra en sjunde modell utan variabeln 

Privatpersoner ägare. För att undersöka vidare kördes variabeln Privatpersoner ägare mot 

den beroende variabeln volatilitet i en bivariat. Resultatet blev 0,033 för Pearson 

Correlation vilket tyder på en svag positiv korrelation. Dock var det här värdet inte 

                                                 

1 Det höga VIF-värdet beror på en multikolliniäritet mellan variablen PrivSmall och Privatpersoner ägare. Det här beror 

på att variablen Privatpersoner ägare innehåller bland annat variablen PrivSmall vilket leder till att då PrivSmall ökar så 

ökar även Privatpersoner ägare och tvärtom när variablen minskar.  
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signifikant. F-värdet för modellen var 4,071 vilket är det lägsta värdet hittills vilket tyder 

på att det är en större variation mellan grupperna än vad det var i de tidigare modellerna.  

 

I den sista modellen, modell 7, har alla oberoende variabler utom Privatpersoner ägare körts 

tillsammans eftersom Privatpersoner ägare ledde till multikollinearitet. Även i den här 

modellen var endast samma 3 variabler som i modell 6 signifikanta. Resultaten var i stora 

drag samma som i modell 6. Det mesta var några mindre skillnader i koefficienterna för de 

olika variablerna vilket betyder att de visar en lite mindre påverkan på volatiliteten än vad 

de gjorde i modell 6. Residualen var 1,519 vilket gav ungefär samma justerat R Square 

(0,353) som den förra modellen. Att Privatpersoner ägare inte finns med i modellen 

försämrade inte R Square värdet marginellt och vi kan med 35,3 procent säkerhet förklara 

volatiliteten utifrån variablerna i modell 7. Det här värdet är högre än vad modell 6 hade 

men lägre än modell 5 som hade högst. Modellens signifikansnivå är 1 procent och 

toleransen är nu 0,392 som lägst vilket ger ett VIF-värde på 2,551. Det är ingen 

multikollinearitet längre vilket var problemet med modell 6. F-värdet i modell 7 var 4,579 

vilket är något högre än vad det var i modell 6 fast fortfarande lågt i förhållande till de 

andra modellerna bortsett från modell 1. 

 

I de tidigare modellerna (bortsett från modell 6) undersöktes endast samtliga variabler 

tillsammans. Modell 6 undersökte alla variabler tillsammans för att se ifall variablerna som 

tidigare varit signifikanta fortfarande var det. Däremot uppstod multikollinearitet i modell 

6 vilket gjorde att modell 7 skapades där variabeln Privatpersoner ägare togs bort. Studiens 

slutsatser baseras därför utifrån resultaten i modell 7 eftersom modellen undersöker alla 

variabler tillsammans (förutom Privatpersoner ägare) för att se ifall variablerna fortfarande 

är signifikanta när de har undersökts ihop. 
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Tabell 4 Regressionsanalys 

Tabell 4 visar en regressionsanalys där det ostandardiserade koefficient värdet för de olika oberoende variablerna 

(förutom PrivLarge som tagits bort) samt variabeln Privatpersoner ägare presenteras och där volatilitet är den beroende 

variabeln. Värdet som presenteras inom parantes är t-värdet vilket visar standardfelen. I samtliga modeller används den 

oberoende variabeln Storlek som en kontrollvariabel. I Modell 1–4 körs variabler som ansågs signifikanta tillsammans 

med kontrollvariabeln. I Modell 5 analyseras variablerna Utdelning, RTt, Antal aktier, PrivSmall och Storlek. I Modell 6 

har alla variabler som körts i de tidigare modellerna använts för att se ifall de fortfarande anses signifikanta efter att de 

körs mot varandra. Modell 6 innehåller alla oberoende variabler. Modell 7 innehåller alla oberoende variabler förutom 

Privatpersoner ägare.  N är antalet observationer och R Square indikerar förklaringsvärdet. Justerat R-Square är det 

justerade värdet vilket är ett försiktigare värde och F-värdet förklarar variationen inom grupperna. Definitioner kring de 

olika variablerna finns i del 4.5 Variabler. Värdena markerade med en stjärna * är signifikanta på 10% nivå, två stjärnor 

** på 5% nivå och tre stjärnor *** är värden som är signifikanta på 1% nivå. 
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5.4 Sammanställning empiri 

I nedanstående stycke kommer vi att sammanställa våra empiriska resultat och diskutera 

kort kring utfallet av vad studien visar. Detta kommer att sammanställas i samma ordning 

som uppsatsens fyra hypoteser.  

Uppsatsens första hypotes var att resultat dividerat med totala tillgångar (RTt) borde ha en 

negativ påverkan på aktieprisvolatiliteten. Denna påverkan stöds av artikeln skriven av 

Jankensgård och Vilhelmsson (2016). De presenterade i sin studie att variabeln resultat 

dividerat med totala tillgångar har en negativ påverkan på aktieprisvolatiliteten. Även i vår 

studie var den oberoende variabeln RTt signifikant. Då den koefficienten var relativt stor 

ses den som en betydande variabel när det kommer till påverkan på volatiliteten. Vilket 

innebär att vi även i vår studie kan konstatera att RTt har en negativ påverkan på 

aktieprisvolatiliteten. Enligt resultatet innebär det då att företag som gör större vinster 

jämfört med sitt totala kapital generellt har en lägre volatilitet än vad företag som har 

mindre vinster jämfört med sitt totala kapital har. Där av accepteras uppsatsens första 

hypotes.  

Uppsatsens andra hypotes var att utdelning har en negativ påverkan på 

aktieprisvolatiliteten. Eftersom utdelning inte gav oss något signifikant resultat i någon utav 

våra regressionsmodeller kan vi inte enligt denna studien påvisa att den variabeln utdelning 

har någon negativ på aktieprisvolatiliteten. Därav förkastar vi uppsatsens andra hypotes. 

Anledningen till att vi inte fick någon signifikans i denna studie kan bero på flertal saker. 

Främst kan det bero på att mängden företag som undersöktes var lägre jämfört med andelen 

företag som undersöktes i andra studier som till exempel i Jankensgård och Vilhelmsson 

(2016). Det kan också bero på att studien endast täckte ett år, istället för ett flertal.  Enligt 

tidigare presenterad teori borde utdelning bidra till att informationen kring företaget ökar, 

vilket i sin tur bör sänka aktieprisvolatiliteten. Detta var dock inget vi kunde påvisa i vår 

studie. 

Uppsatsens tredje hypotes, att institutionella ägare har en negativ påverkan på 

aktieprisvolatiliteten kunde inte heller stödjas med en signifikant säkerhet i vår studie. Vi 

kunde i vår regressionsanalys inte finna några samband som stödjer att andelen 

institutionella ägare har en negativ påverkan på aktieprisvolatiliteten. I artikeln skriven av 

Jankensgård och Vilhelmsson (2016) kunde de däremot påvisa att de institutionella ägarna 
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hade en negativ påverkan på aktieprisvolatiliteten. Anledningen till att resultatet på våra 

två studier skiljer kan bero på flertal variabler. Först och främst studerade vi två olika index, 

Jankensgård och Vilhelmsson (2016) studerade större bolag, medan vi studerade mindre 

bolag. Detta kan innebära att de institutionella ägarna har en mindre påverkan på 

aktieprisvolatiliteten i mindre bolag än vad de har i stora. Det kan delvis även bero på att 

vi endast valde att genomföra vår studie på ett år med ett mindre antal bolag. I och med att 

vi inte fann något stöd för de Institutionella ägarnas påverkan valde vi därmed att förkasta 

vår tredje hypotes. 

Uppsatsens fjärde och sista hypotes, som har varit studiens primära syfte, var att de privata 

småspararna har en positiv påverkan på aktieprisvolatiliteten. Enligt studien kunde vi 

påvisa en korrelation mellan de privata småspararna och företagets aktieprisvolatilitet, detta 

kunde säkerhetsställas med en signifikant säkerhet. Detta stämmer även överens med 

tidigare teorier och studier som menade på att privata småsparare förknippas med noise 

trading vilket bidrar till högre volatilitet (Foucault et al, 2011; Jankensgård & Vilhelmsson, 

2016; Roll, 1988).  På grund av det här men också eftersom koefficienten för privata 

småsparare ansågs relativt stor väljer vi att acceptera uppsatsens fjärde hypotes om att 

andelen privata småsparare har en påverkan på volatiliteten. Detta resultat innebär då 

kortfattat att ett ökat antal privata småsparare i ett bolag bidrar till en högre 

aktieprisvolatilitet.  

Det framkom även av vår studie att Storleken har en negativ påverkan på 

aktieprisvolatiliteten med en signifikant säkerhet. Det vill säga att en större storlek på 

företaget innebär en dämpande effekt på aktieprisvolatiliteten. Koefficienten anses dock 

vara för låg för att den ska ha någon större betydande effekt. Tidigare studier, bland annat 

Jankensgård och Vilhelmsson (2016), stödjer teorin om att storleken har en dämpande 

effekt på volatiliteten, skillnaden är dock att i deras studie hade koefficienten en större 

betydande effekt.  

Vi undersökte även variabeln Antal aktier. Denna variabel ansågs endast signifikant när 

den kördes tillsammans med Storlek, fast den tappade signifikansen när den kördes mot 

alla studiens oberoende variabler. Variabeln Utländska ägare respektive variabeln 

Immateriella tillgångar dividerat med totala tillgångars påverkan på aktieprisvolatiliteten 

lyckades vi i vår studie inte finna något stöd för. I studien av Jankensgård och Vilhelmsson 
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(2016) lyckades de inte heller finna att dessa två variabler hade någon påverkan på 

aktieprisvolatiliteten med en signifikant säkerhet. Kameli-Ozcan et al. (2010), kunde inte 

heller påvisa att utländskt ägarskap skulle ha en positiv påverkan på volatiliteten i 

välutvecklade västeuropeiska ekonomier. 

Tabell 5 - Hypoteser 

 

Tabell 6 – Övriga variablers påverkan på aktieprisvolatiliteten 

Variabel Positiv påverkan Negativ påverkan Ingen påverkan 

Storlek   X 

Antal Aktier   X* 

ItTt X*   

Utländska ägare   X* 

Skuldsättningsgrad   X* 

Institutionella ägare   X* 

 

* Ej signifikanta i modell 7 
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6. Slutsatser 

Studien har primärt fokuserat på två områden, först och främst att tydliggöra i vilket omfång 

andelen privata småsparare påverkar volatiliteten på aktier i mindre bolag. Det andra 

området har varit att kontrollera om variabler som Resultat dividerat med totala tillgångar, 

Skuldsättningsgrad, Utdelning, Institutionella ägare och Storlek haft en större påverkan på 

aktieprisvolatiliteten i mindre bolag. Slutsatsen kommer att presenteras genom fyra 

huvudrubriker. Först dras slutsatser kring studiens resultat, detta följt sedan av studiens 

bidrag, sett både till teori och praktik. Sedan presenteras studiens begränsningar och 

avslutningsvis presenteras idéer för framtida studier.  

6.1 Studiens resultat 

Studien stöder uppsatsens första hypotes som innebar att resultat dividerat med totala 

tillgångar (RTt) borde ha en negativ påverkan på aktieprisvolatiliteten. Vilket innebär att 

företag med ett högre resultat jämfört med sina totala tillgångar har en lägre volatilitet. 

Studien stödjer inte uppsatsens andra hypotes som innebar att utdelning bör ha en negativ 

påverkan på aktieprisvolatiliteten. Detta innebär att studien inte kan påvisa att ett företag 

som har utdelning har en lägre aktieprisvolatilitet. Studien stödjer inte heller uppsatsens 

tredje hypotes, vilket innebar att institutionella ägare bör ha en negativ påverkan på 

aktieprisvolatiliteten. Vilket tyder på att andelen institutionella ägare inte har en direkt 

dämpande effekt på aktieprisvolatiliteten i mindre bolag. Studien stödjer uppsatsens fjärde 

och sista hypotes, som har varit studiens primära syfte, vilket då var att andelen privata 

småspararna har en positiv påverkan på aktieprisvolatiliteten. Detta innebär då att ett ökat 

antal privata småsparare bidrar till en högre aktieprisvolatilitet. 

Det framkom även av vår studie att Storleken har en negativ påverkan på 

aktieprisvolatiliteten med en signifikant säkerhet. Dock ansågs koefficienten i studien vara 

för låg för att ha en betydande effekt på aktieprisvolatiliteten. Vilket innebär att enligt 

studien ska inte storleken på bolaget ha någon betydande effekt på aktieprisvolatiliteten.Vi 

undersökte även variabeln Antal aktier. Denna variabel ansågs endast signifikant när den 

kördes tillsammans med Storlek, variabeln Antal aktier tappade signifikansen när den 

kördes mot alla studiens oberoende variabler.  Utländska ägare samt variabeln Immateriella 
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tillgångar dividerat med totala tillgångar lyckades vi i studien inte påvisa att de skulle ha 

en direkt påverkan på aktieprisvolatiliteten.   

6.2 Studiens bidrag 

När det kommer till studiens bidrag till litteratur är det främst att resultaten ger stöd till 

tidigare studier som till exempel Jankensgård & Vilhelmsson (2016) gällande olika 

variablers påverkan på volatiliteten. Med olika variabler menas då Resultat dividerat på 

totala tillgångar och privata småsparares påverkan på aktieprisvolatiliteten. Att andelen 

privata småsparare hade en positiv effekt på aktieprisvolatiliteten stämmer överens med 

tidigare teorier som menade på att privata småsparare förknippas med noise trading vilket 

bidrar till högre volatilitet (Foucault et al, 2011; Jankensgård & Vilhelmsson, 2016; Roll, 

1988). 

Ett annat bidrag som studien medför är att den inte kunde finna samband för att en del 

teorier som tidigare studier kunde påvisa.  Detta kan bero på att urvalet som undersöktes 

skiljde sig från de tidigare studiernas urval och undersökningar. Denna studie undersökte 

mindre bolag än vad tidigare studier gjort, som då tillexempel Jankensgård & Vilhelmsson 

(2016) som studerade större bolag.  

Studiens praktiska bidrag är intressant för en swingtrader (investerare som strävar efter att 

hitta företag med hög volatilitet). Då enligt den här studien kan de söka efter bolag med en 

större del privata småsparare, för att hitta bolag med högre svängningar i aktiekursen. Detta 

kan hjälpa investeraren att skapa sig en snabbare och högre avkastning. Resultatet för 

studien är även varit intressant för bolag, då de kan användas resultatet till att undersöka 

varför deras bolag har en högre volatilitet genom att studera deras ägarbas. Finner de att de 

har en större del privata småsparare kan detta då vara en indikation på att det förekommer 

noise trading inom bolagets aktier. 

6.3 Studiens begränsningar 

Studiens begränsningar är främst antalet undersökta bolag. Eftersom denna studien 

genomfördes på endast 60 företag under ett år kan det finnas en risk för att studiens resultat 

minskar i tillförlitlighet. En bredare analys, det vill säga en analys på fler bolag och under 

flera år hade givit en större trovärdighet för vår studies resultat. Att undersöka ett flertal år, 
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helst en hel konjunkturcykel hade inneburit att studien inte blir direkt påverkad av att 

aktiekursen gått extremt bra eller extremt dåligt.  

6.4 Framtida studier 

En rekommendation för en framtida studie hade varit att studera ett större antal företag, 

under ett större antal år. En bredare analys hade givit en större tillförlitlighet för både 

studien men också vårt resultat. Det hade även varit intressant att se en framtida studie där 

en liknande undersökning görs, på en utländsk marknad. Detta främst för att kontrollera om 

resultaten vi fick fram i vår studie även hade kunnat återskapas på studier på utländska 

marknader. Det hade därav varit intressant att undersöka om andelen privata småspararare 

hade haft en annorlunda effekt på aktieprisvolatiliteten på en utländsk marknad. 
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