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Sammanfattning 

 

Under en längre period har preferensaktier varit ovanliga på den svenska marknaden. Aktien 

blir dock allt vanligare och fler av dessa kommer in på aktiemarknaden. På grund av den 

ovanliga naturen i preferensaktier på marknaden finns det nästan ingen forskning om dem. 

Tidigare forskning hävdar att en stor mängd aktieägare och en diversifierad ägarbas leder till 

lägre volatilitet genom att förbättra prissignalens kvalitet. I denna studie prövas denna hypotes 

genom att använda svenska ägaruppgifter på börsnoterade preferensaktier. Denna studie 

undersöker om ägarstruktur har en påverkan på volatilitet. Tidigare forskning har studerat 

normala aktier, men denna studie undersöker istället om preferensaktier med dess ägarstruktur 

kan ha påverkan på volatiliteten. I denna studie med undantag av de mer traditionella 

variablerna såsom antalet ägare, institutionellt ägande och utländskt ägande tas även upp 

användningen av ägarbredd som en oberoende variabel i relation till volatilitet. Denna studie 

drar slutsatsen att ägarstrukturen har en påverkan på volatiliteten i preferensaktier. 

Sökord: Preferensaktier; ägarstruktur; investerarbas, volatilitet 

 

Abstract 

For a long period, preference shares have been unusual in the Swedish market. However, the 

share is becoming more common and more of these are coming into the stock market. 

Because of the unusual nature of preference shares on the market, there is almost no research 

on them. Earlier research argues that many shareholders and a diversified ownership base lead 

to lower volatility by improving the quality of the price signal. In this paper, this hypothesis is 

examined by using Swedish ownership data on listed preference shares. Previous research has 

studied normal shares, but this study is instead investigating whether preference shares with 

its ownership structure does influence the volatility. In this study, except for the more 

traditional variables such as the number of owners, institutional ownership and foreign 

ownership, the use of ownership width is also addressed as an independent variable in relation 

to volatility. This study conclude that the ownership structure influences the volatility in 

preference shares. 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund och problemram 

Under en längre period har preferensaktier varit ovanliga på svenska marknaden. De senaste 

åren har den här typen av aktie blivit vanligare på marknaden. I dagsläget finns cirka 19 

preferensaktier på den svenska marknaden. Sagax var den enda preferensaktie som emitterats 

innan finanskrisen år 2008 (Avanza, 2019). Nästa preferensaktie som infördes på börsen var 

vid slutet av år 2008 och det var Swedbanks, men som några år senare omvandlades till 

stamaktier (Swedbank, 2008). 

Preferensaktier har funnits länge, men har inte varit vanliga på svenska marknaden. Tidigare 

studier och artiklar som handlar om preferensaktier är inte dagsaktuella och behandlar inte 

ämnet volatilitet. Detta är ett intressant värdepapper att undersöka utifrån dess korrelation till 

volatilitet, vilket det nästan inte finns någon forskning om. Frågorna som behandlas i denna 

studie är om aktieprisvolatiliteten påverkas av vilken typ av investerare företaget har och hur 

många de är. 

Aktieprisvolatilitet är ett brett begrepp som tillhör de centrala aspekterna inom finansiering 

och diskuteras oftast i negativa termer. Volatilitet ger en bild på variationen i pris hos en 

aktie, samt bildar en uppfattning om risken hos en viss aktie, men även om tillgången är värd 

att investera i (Hotopp, 1997). Volatilitet beskriver hur mycket priset på en t ex aktie svänger 

eller varierar. Desto mer värdet på en aktie rör sig upp och ner, ju högre volatilitet har denna 

aktie och uttrycks i procent.  

Hög volatilitet kopplas ihop oftast med okunniga investerare och ska undvikas i de flesta fall. 

Däremot kan hög volatilitet vara ett tecken på att det tas stora risker för att tilldelas stora 

tillväxtmöjligheter. Ett exempel är när Storbritannien beslutade att lämna europiska unionen, 

vilket gjorde att en hög volatilitet uppstod då växelkursen för engelska pundet förändrades 

kraftigt gentemot den amerikanska valutan. Volatilitet i mindre utvecklade länder kan även 

påverkas även av yttre och inre faktorer som t. ex. politik och korruption (Söhnke et al, 2012).  

Trots att det finns en stor mängd av studier kring ägarstruktur eller volatilitet, har det endast 

de senaste åren börjat forskats mer i relationen mellan dessa två forskningsområden. Orsaken 

enligt Wang (2007) är att tillgången till ägardata har ökat. 

Ägarstruktur i företag skiljer sig på så sätt att vissa har få ägare medan andra har många ägare. 

Vissa är familjeägda medan andra har aktieägare som kan vara inhemska eller utländska. 

Investerarbasen kan bestå av institutionella investerare eller privatpersoner där vissa företag 

har en hög ägarbredd medan andra har en låg. Enligt Jankensgård och Villhelmson (2016) 

påverkar inte ägarstrukturen enbart handelsklimatet och bolagsinformationen, utan även deras 

bolagsstyrning och risktagande. 

Ett antal studier har visat att ökning i antalet investerare leder till lägre volatilitet. Wang 

(2007) skriver att ökningen av inhemska och utländska investerare skapar en signal som 

reflekterar aktiens värde och minskar volatiliteten specifikt för företag som befinner sig i 

utvecklingsländer. Liknande argument har Rubin och Smith (2009) i relation till 
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institutionella investerare. Rubin och Smith påpekar även att institutionella investerare har en 

dämpande effekt på volatilitet inom bolag som inte ger ut en utdelning, eftersom de har bättre 

förståelse för kursutvecklingen än privata investerare och bidrar till att skapa en mer effektiv 

prissignal på marknaden genom sin handel. 

Den mest genomgripande studie som behandlar ämnet ägarstruktur och volatilitet i ett svenskt 

sammanhang är Jankensgård och Villhelmsons studie från 2016. Denna studie bygger på 

tidigare teorier från Merton (1987) och Wang (2007). Merton och Wangs studier bygger på att 

ökningen av investerare har positivt effekt på avkastningen och en dämpande effekt på 

volatiliteten. Jankensgård och Villhelmson (2016) har visat motsatsen i deras studie. De visar 

att en investerarbas som har ett stort antal aktieägare med ett litet kapital i de börsnoterade 

bolagen har en negativ effekt på volatilitet (den ökar). Orsaken kan vara förekomsten av 

”noise” som symboliserar begränsad kunskap och irrationellt beslutsfattande på marknaden.   

I denna studie med undantag av de mer traditionella variablerna såsom antalet ägare, 

institutionellt ägande och utländskt ägande behandlas även variabeln ägarbredd som en 

oberoende variabel i relation till volatilitet. Enligt Abrahamson och de Ridder (2015) som är 

en av de få studierna som har forskat sambandet mellan ägarbredd i relation till avkastning. 

Ägarbredd definieras som mängden aktieägare av ett börsnoterat bolag och dividerat med den 

totala mängden ägare av alla aktier på en aktiebörs. 

Utöver denna studie har ingen studerat ägarbredd i relation till volatilitet. Denna lucka gör att 

forskning inom detta ämnesområde intressant och troligtvis kommer det därför att forskas mer 

i detta. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om ägarstrukturen påverkar volatiliteten i 

preferensaktier på svenska företag. 

 

1.3 Disposition 

I detta kapitel för studien en diskussion som motiverar den ambitionsnivå som denna studie 

kommer att ha. I nästa kapitel beskrivs den teoretiska ram som finns inom ämnesområdet. I 

det tredje kapitlet skall studien behandla den metod som används. I det fjärde kapitlet visas 

den empiriska data som denna studie har tagit fram. I studiens sista kapitel dras beskrivande 

slutsatser och en sammanfattning om hur ägarstruktur påverkar volatiliteten i 

preferensaktierna.  
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2. Teori och tidigare studier 

2.1 Tidigare studier av sambandet mellan volatilitet och ägarstruktur 

Tidigare forskning om sambandet mellan volatilitet och ägarstruktur är ej lika omfattande för 

jämförelser med sambandet mellan ägarstruktur och resultat. Tidigare litteratur som visar 

sambandet mellan ägarstruktur och resultat använder sig dock av en stor mängd av de 

variabler som kommer att användas i denna studie i sambandet mellan volatilitet och 

ägarstruktur.  

 

2.1.1 Storlek på ägarbas 

Storleken av ägarbasen har en påverkan till en ökad volatilitet genom en högre omsättning. 

Flera ägare leder till ökad kunskap och mer information som relaterar till företagets tillgångar 

och detta leder till minskad informationsasymmetri (Merton, 1987). Minskningen av 

informationsasymmetri gör att osäkerheten minskar för en aktie och volatiliteten sjunker 

därmed (Wang, 2007). 

Jankensgård och Vilhelmsson (2016) studie uppvisar ett svagt positivt samband mellan antalet 

ägare och aktieprisvolatilitet där aktieprisvolatiliteten är högre för företag med många ägare.  

 

2.1.2 Andel småägare 

Medverkande faktor bakom volatilitet anses vara antalet aktieägare som äger mindre än 0,1% 

av det totala aktiekapitalet. I många fall när aktier köps av små privata investerare presterar de 

sämre på grund av missuppfattning om framtida avkastningar, förändring i riskaversion 

och/eller säkringsbehov (Odean, 1999). 

Anledningen till detta kopplas ofta till noise-trading. Noise-trading är ett begrepp som har 

studerats väldigt detaljerat de senaste åren. Detta är term som beskriver investerare som fattar 

beslut för att köpa eller sälja på marknaden utan professionell rådgivning. Dessa styrs av 

känslor som rädsla eller girighet eller följer trender som kan leda till goda eller dåliga nyheter 

(Roll, 1988). Med noise-trading uppstår obalanser på aktiemarknaden samt att den reducerar 

bolagets värdering relation till dess fundamentala underliggande värde (Xu & Malkiel, 2003). 

 

2.1.3 Institutionellt ägande 

Institutionella ägandet har under den senaste decennierna ökat på kapitalmarknaden i form av 

aktiefonder, pensionsfonder, försäkringsbolag m.m. Studier har visat ett positivt samband 

mellan institutionellt ägande och aktievolatilitet genom ökande handelsvolymer (Zhang, 

2010). Ett annat samband är att institutionell handel kommer att omfatta mer riskfyllda aktier, 

dock är volatiliteten fortfarande högre hos lågprisaktier som inte handlas av institutionella 

investerare utan av individuella investerare (Brandt et al. 2010). 
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Andra studier har funnit negativt samband mellan institutionellt ägande och 

aktieprisvolatilitet. Kopplingen till det negativa sambandet enligt Jankensgård och 

Vilhelmsson (2016) är att svenska institutionella ägare har långsiktiga investeringsstrategier. 

Negativa sambandet föreligger även hos bolag som inte har någon utdelning. 

 

2.1.4 Utländskt ägande 

Den internationella handeln har ökat de senaste decennierna vilket har väckt intresset för 

utländska aktörer. Denna utveckling av ökad handel kan förklaras med en moderniserad 

internationell marknad, vilket ökar tillgängligheten. Utländskt ägande, specifikt i 

utvecklingsländer, har visat ha en dämpande effekt på aktieprisvolatiliteten. Effekten påverkas 

av en del faktorer såsom mer information i lokala arbetsmarknader, lägre 

transaktionskostnader, informationskostnader m.fl. (Rubins & Smiths, 2009). 

Den positiva effekten, som uppstår i utvecklingsländer, hittas däremot inte i välutvecklade 

länder (Wang, 2007). I en studie har visat att mer än en tiondel av variationen förklaras av 

utländskt ägande. Positiva sambandet mellan utländskt ägande och volatilitet kan bero på att 

utländska investerare är villiga att riskera mer i deras investeringar än inhemska investerare. 

Detta kan i sin tur påverka bolagen de investerar i, genom att ta större risker och som därmed 

kan medföra större vinster (Kameli-Ozcan et al. 2014). 

 

2.1.5 Ägarbredd 

Enligt Abrahamson och de Ridder (2015) definieras ägarbredd som mängden aktieägare i ett 

börsnoterat bolag och dividerat med den totala mängden ägare av alla aktier. Definitionen 

tillämpas på Stockholmsbörsen, och kommer även att tillämpas i denna studie.  

En av de flera undersökningarna som har haft fokus på relation till avkastning är Chens et al 

(2001) studie som visar att aktier som underpresterar om antalet aktiefonder sjunker jämfört 

med aktier som drar till sig aktiefonder.  

Hög ägarbredd har fler ägare jämfört med låg ägarbredd och som enligt 

handelsvolymbaserade teorin innebär mer handel som i sin tur ger en högre volatilitet.  

 

2.2 Andra teorier om volatilitet 

Tidigare litteratur har noterat den centrala betydelsen av volatiliteten för finansteori och även 

för investerare. Dessa teorier kan delas upp i två olika avsnitt: 

• fundamentala teorier 

• handelsvolymbaserade teorier 

Dessa kommer att förtydligas ytterligare i nedanstående kapitel. 
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2.2.1 Fundamentala teorier 

Enligt teorin om Capital Asset Pricing Model (CAPM) kan volatilitet helt diversifieras bort 

genom att hålla en andel av den väl diversifierade marknadsportföljen (Merton (1987). För att 

fånga upp graden av osäkerhet och relationen till volatilitet har tidigare studier använt sig av 

olika variabler och metoder. Pastor och Veronesi (2003) likväl som Wei och Zhang (2006) ser 

att stora positiva resultat i företag påverkar negativt på aktiernas volatilitet. Dennis och 

Strickland (2009) undersöker skillnaden hos bolag som specialiserar sig på en viss 

verksamhet jämfört med bolag som har diversifierade verksamhetsområden. Denna 

undersökning visar att bolagen som har mer diversifierade verksamhetsområden har lägre 

(positiv) aktieprisvolatilitet och att hög skuldsättningsgrad har ett negativt samband med 

volatiliteten. Högre volatilitet har även nynoterade företag jämfört med företag som har varit 

längre på aktiemarknaden (Fama & French, 2004; Wei och Zhang, 2006). 

 

2.2.2 Handelsvolymbaserade teorier 

Studier av handelsvolymbaserade teorier går tillbaka till 1950-talet. Osborne visar en teoretisk 

relation mellan handelsvolym och aktieprisvolatilitet, (Osborne, 1959). De flesta av de tidiga 

studierna finner en positiv korrelation mellan det absoluta värdet av dagliga prisförändringar 

och daglig volym för både marknadsindex och enskilda aktier. Granger och Morgenstern utför 

en tidig empirisk studie baserad på New York Stock Exchange (NYSE) kompositindex från 

1939–1961 (Granger och Morgenstern, 1963). Litteraturen hittar inte något samband mellan 

absolutvärdet av dagliga prisförändringar och daglig volym. Efterföljande studier finner 

emellertid en relation mellan absolut prisförändring och volymförändring (Haris, 1986). I 

senare studier har forskare funnit modern och långsam relation mellan aktieavkastning och 

handelsvolym (Khan och Rizwan, 2001).  

Miller (1977) och Mayshar (1983) synpunkter på synlighetshypotesen hävdar att när 

investerare har olika åsikter om värdet av en aktie, kommer en köpare av en aktie vara 

optimistisk över dess värde. Vidare, när aktieutbudet är begränsat, kommer de pessimistiska 

investerarnas åsikt inte att ingå i aktiekursen och aktiekursen kommer att vara partisk. Under 

en sådan situation kommer eventuella positiva chocker i antalet handlare som 

uppmärksammar beståndet att öka efterfrågan på aktien (eftersom antalet köpare ökar). 

Handeln kommer dock att förbli konstant (inget överskott i försäljningen). Därför flyttar 

volymen och priset positivt. I tidigare litteratur tyder synlighetshypotesen på att, under 

handelsbegränsningar, om fler aktieköpare uppmärksammar en aktie kommer handelsvolymen 

och priset på en aktie att öka. 
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3. Metod 

Detta är en kvantitativ vetenskaplig studie som har som syfte att undersöka hur ägarstruktur 

påverkar volatiliteten. För att uppnå huvudsyftet i denna studie så har undersökningen studerat 

följande ägarstrukturvariabler: 

• Storleken på ägarbasen 

• Andel småägare 

• Institutionellt ägande 

• Utländskt ägande 

• Ägarbredd 

Samtidigt som studiens fokus är på ägarstruktur för volatilitet, analyserar studien även 

ytterligare ett antal tvärsnittsfaktorer som kan påverka volatilitet för en preferensaktie: 

• Resultatosäkerhet  

• Informationsasymmetri  

• Skuldsättningsgrad 

Data kommer att samlas in genom två databaser, Thomson Reuters Eiokon (f.d. Datastream) 

och VIRSO (Visby Research in Stock Ownership). Thomson Reuters Eiokons är den databas 

som ger den finansiella data som behövs. VIRSO tilldelas av Uppsala universitet och ger 

information om variablerna inom ägarstruktur och hur börsnoterade bolag är ägda. 

Studien har utgått från den svenska aktiemarknaden och preferensaktierna har analyserat 

mellan perioden 2010 och 2017. Efter bortfall finns ett slutgiltigt urval om 111 

årsobservationer. Studien är baserad på Jankensgård och Vilhelmssons studie från 2016 och 

genomförs med hjälp av en regressionsmodell som kommer beskrivas ytterligare i 

nästkommande avsnitt. 

 

3.1 Modell 

För att ta reda på relationen mellan ägarstrukturen och aktieprisets volatilitet hos 

preferensaktier kommer ett antal regressionsanalyser att göras. Dessa kommer att vara 

multipla enkla linjära regressioner. Studien ska försöka uppnå enkla regressioner med ett färre 

antal variabler och istället erhålla så hög förklaringsgrad som möjligt. Resultatet som försöker 

åstadkommas med regressionsmodellerna är att studera hur stort förklaringsvärdet blir, om 

eller hur mycket dessa oberoende variabler kan visa påverkan i volatilitet, men även 

betakoefficienterna för att uppskatta hur mycket varje enstaka variabel kan förklara 

variationen i volatiliteten. Om dessa värden ska ha någon betydelse är signifikans en viktig 

faktor. Om analysen inte visar med hög sannolikhet att variablerna och koefficienterna 

påverkar volatiliteten upphör effektiviteten bakom erhållna värden och relationen. I denna 

undersökning kommer signifikansen att studeras med t-värde och p-värde. 

I sökandet av teori har denna studie valt att lägga mycket fokus på Jankensgård och 

Vilhelmssons (2016) vetenskapliga artikel om faktorer inom ägarstruktur som påverkar 
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volatiliteten. Mycket av studiens teoretiska grund har utgångspunkt i deras undersökning. 

Denna studie har valt att testa teorin med deras modell som de använder. Utifrån denna 

modell kommer denna studie sedan att nyttja de variabler som tidigare forskats om och som 

påverkat volatilitet. De skriver i deras undersökning om variabler som enligt dem inte har 

något samband med volatilitet och därför kommer dessa att exkluderas. Volatilitet är 

uppenbarligen en beroende variabel, och på andra sidan av ekvationen finns olika mått på 

ägarstruktur, resultatosäkerhet, informationsasymmetri och skuldsättningsgrad. I Jankensgård 

och Vilhelmssons regressionsmodell finns det ett antal fler variabler som inte har lika stor 

påverkan eller som inte kunde styrkas vara signifikanta och även de kommer att exkluderas 

från studiens regressionsmodell.  

Modellen som de använder är en enkel ”OLS” modell (se appendix). Denna modell använder 

faktorer som historiskt sett har påverkat volatilitet med ”obalanserade paneldata”. Denna 

modell används för att den har visat historiskt att den fungerar i tidigare studier, och är den 

enda uppställda modellen inom detta område. Variablerna i denna modell har i tidigare 

forskning visat en hög förklaringsgrad. 

Modellen som kommer att användas är uppbyggd med variabler som tidigare har setts påverka 

volatiliteten. Den beroende variabeln som används i modellen är: 

• Volatilitet 

För att påvisa ägarstrukturens påverkan på volatiliteten på en preferensaktie finns det ett antal 

variabler som ägarstrukturen består av: 

• Storleken på ägarbasen 

• Andel småägare 

• Institutionellt ägande 

• Utländskt ägande 

• Ägarbredd 

Det är den beroende variabeln (volatilitet) och ägarstrukturvariablerna som är av intresse i 

denna studie, men det finns även övriga oberoende variabler som kan påverka volatiliteten. 

Dessa övriga oberoende variablerna tas med i syfte för att tydliggöra vilka variabler som 

påverkar volatiliteten. 

De övriga oberoende variablerna är: 

• Resultatosäkerhet (resultat samt immateriella tillgångar) 

• Informationsasymmetri (företagets totala tillgångar samt utdelning) 

• Skuldsättningsgrad 

 

Modellen som används för att analysera volatiliteten är uppbyggd med faktorer som tidigare 

har setts påverka volatiliteten. Dessa faktorer är grupper av Jankensgård och Vilhelmssons 

”five theoretical dimensions” och modellen är uppbyggd på följande sätt: 

Volatilitet𝑓,𝑡 = 𝛼 + 𝛼𝑓 + 𝑙𝑓 + 𝑑𝑡 + 𝛽1 Resultatosäkerhet𝑓,𝑡−1 + 𝛽2 Informationsasymmetri𝑓,𝑡−1 + 

𝛽3 Skuldsättningsgrad𝑓,𝑡−1 + 𝛽4 Ägarstruktur𝑓,𝑡−1 + 𝑣𝑓,𝑡 
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I studien används Volatilitet𝑓,𝑡 som en beroende variabel. Denna används för att ge företagets 

standardavvikelse av årets alla handelsdagar. 

I denna modell finns det även ett antal index som behöver förklaras. Den första är 𝛼𝑓 och 

visar industrifixerade effekter,  𝑙𝑓 är med i modellen för att visa listeffekter, 𝑑𝑡 ger årsfixerade 

effekter och den sista, 𝑣𝑓,𝑡 är en felterm.  

Resultatosäkerhet𝑓,𝑡−1, Informationsasymmetri𝑓,𝑡−1, Skuldsättningsgrad𝑓,𝑡−1, Ägarstruktur𝑓,𝑡−1 

är en samling av variabler (se 3.2) som är relaterade till de teoretiska måtten som beskrivs i 

avsnitt två. Indexet t indexerar tid och f indexerar företag. 

I alla uppskattningar lagras de oberoende variablerna ett år, eftersom den beroende variabeln 

volatilitet är baserad på den dagliga avkastningen under handelsåret, medan de oberoende 

variablerna mäts vid årets slut.  

 

3.2 Variabler 

De variabler som används i denna studie är följande: 

• Volatilitet 

• Ägarstruktur 

• Resultatosäkerhet 

• Skuldsättningsgrad 

• Informationsasymmetri 

 

Dessa variabler beskrivs i nedanstående avsnitt. 

 

3.2.1 Volatilitet 

I denna undersökning används historisk volatilitet. Det finns flera sätt att räkna ut volatilitet 

på. I Jankensgård och Vilhelmsson (2016) väljer de att använda den första kvadratiska dagliga 

avkastningen och summerar det över alla tillgängliga handelsdagar under året, för att sedan 

uppskatta den årliga volatiliteten genom använda kvadratroten på denna summa. Denna metod 

som de använder sig av kommer från Roll (1988) och finner att korrelationen är mycket hög 

(0,98), men är korrelerat med idiosynkratisk volatilitet. En annan metod är att studera 

företagets risk och jämförs marknadsindexet, där volatiliteten mäts med beta. 

Denna studie väljer att istället använda sig av en uträkning på volatilitet som Hotopp (1997) 

använder. Skillnaden från ren standardavvikelse kan volatiliteten visas som 

standardavvikelsen av de lognormaliserade procentuella förändringarna i aktiepriset, 

multiplicerat med kvadratroten av tiden. 
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Den historiska volatiliteten för en preferensaktie kan räknas ut med hjälp av nedanstående 

formel. 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑠𝑡𝑑𝑎𝑣 {ln (
𝑙𝑡

𝑙𝑡−1
) , … } 𝑥 √𝑁 

It = slutkurs för dag t  

It-1 = slutkurs dagen innan dag t 

stdav = standardavvikelse 

ln = naturliga logaritmen med basen e 

N = antal börsdagar på ett år, vanligtvis 252 st. 

Hotopp skriver att denna metod är enkel och ett typiskt mått inom statistiken för att räkna ut 

volatiliteten på. Standardavvikelsen på varje preferensaktie mäter risken genom att beräkna 

variationen på den dagliga avkastningen. 

 

3.2.2 Ägarstruktur 

Ägarstrukturen består av ett antal olika variabler för att få med mer än bara ägarbredden i 

ägarstrukturen. För att bestämma vilka dessa variabler är har använt denna studie använt sig 

av tidigare forskning och kommer att använda samma variabler som Jankensgård och 

Vilhelmsson (2016).  

Studien har nyttjat sig av databasen VIRSO (Visby Research in Stock Ownership) för att mäta 

storleken på ägarstrukturen och analyserar antalet aktieägare som finns i varje preferensaktie. 

I denna databas kan utläsas även aktieägare med relativt stora ägarandelar eftersom det täcker 

de som har en andel större än 0,1%. Detta gör att man kan dela upp investerarbasen i olika 

ägarandelar. I denna studie undersöks först den andel aktier som innehas av investerare vars 

ägarandel är mindre än 0,1%. Det fångar betydelsen av investerare med mycket mindre 

insatser och betraktas som en grupp med småägande. Den andra andelen aktier är de 

investerare som har en ägarandel över 0,1% av det totala antalet aktier. I denna studie bedöms 

skillnaden mellan dessa två ägarandelar är meningsfull om man ser föregående teoriavsnitt.  

Tidigare studier visar att små investerare har betydelse då de påverkar aktiepriset genom att 

handla ofta på marknaden (Jankensgård och Vilhelmsson 2016). Ytterligare en variabel inom 

investerarbasen som används är ägarbredd (se tidigare definition). Det som också undersöks i 

denna studie är på ägarstrukturens mångfald genom att studera institutionellt och utländskt 

ägande. Denna studie definierar institutionellt ägande som summan av ägarandelar som 

innehas av institutionella investerare. 

 

3.2.3 Resultatosäkerhet 

I denna studie introduceras två variabler som tar fram osäkerhet i resultaträkningen. Den 

första variabeln i resultatosäkerhet är företagets resultat. Detta definieras som vinst dividerat 

med totala tillgångar. Resultatet kommer att vara nettoresultatet efter preferensutdelning till 
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ägarna. Studien använder sig av Wei och Zhang (2006) undersökning som studerar de faktiska 

intäkterna, vars nivå enligt forskarna tenderar att vara korrelerad med resultatvolatiliteten. 

Den andra variabeln som denna studien kommer använda sig av är immateriella tillgångar. 

Barth et al (2001) menar att immateriella tillgångar kan korrelera med resultatosäkerhet 

eftersom det inte finns en specifik marknad för dessa. Detta gör det svårt för aktieägarna att 

värdera. 

Utöver dessa två variabler har tidigare litteratur använt sig av en extra dummyvariabel. Denna 

dummyvariabel skulle inkludera vilken bransch varje företag befinner sig i, eftersom vissa 

sektorer sannolikt kommer att ha en väsentligt högre osäkerhet om framtida 

intjäningspotential (Schwert, 2002). Detta kommer dock inte att göras, då nästintill alla 

preferensaktier tillhör branschen finans och fastighet och detta gör att det inte kommer att 

finnas något urval att jämföra med. 

 

3.2.4 Skuldsättningsgrad 

Enligt tidigare studier påverkar även skuldsättningsgraden volatiliteten. Skuldsättningsgraden 

beräknas genom ett bokfört värde av skuld dividerat med totala tillgångar. Den totala skulden 

är en summering av de kortsiktiga och långsiktiga skulder som innefattas av aktiverade 

låneavtal och räntebärande skulder. 

De extrema värdena inom variablerna resultat, immateriella tillgångar och skuldsättningsgrad 

har ersätts med mindre extrema värden, för att minska risken för outliers (se appendix). 

genom funktionen winsorizing (se appendix) vid 97,5% och 2,5% percentil. 

 

3.2.5 Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri är en variabel som använder företagets storlek och dess utdelning. 

Företagets storlek är samma som företagets totala tillgångar. Dessa är summan av materiella 

anläggningstillgångar, övriga tillgångar, långfristiga fordringar, omsättningstillgångar, övriga 

investeringar och investeringar i konsoliderade dotterbolag. Dessa kommer att logaritmeras 

med naturliga logaritmen. 

En dummyvariabel som kommer användas när det kommer till utdelningen. Baskin (1989) 

menar att informationseffekten av utdelningar har en nyckelroll i prissättningen av aktier, och 

att investerare som är beroende av dem för insats i en värdering är mindre mottaglig för 

irrationell prissättning. Denna dummyvariabel kommer alltså att anta värdet om företaget 

betalar en gemensam utdelning i ett givet år. Med en hög informationsasymmetri kommer det 

att betyda att investerare kommer att ha det svårt att värdera företagen för framtiden. 
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3.3 Datainsamlingsmetod och dataurval 

I detta avsnitt diskuteras vilken datainsamlingsmetod som kommer att användas och hur 

urvalet av data (källor) sker. Metoden styr vilka val av källor som kommer att användas. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att få en beskrivning av ett område måste data samlas in och bearbetas. Metod och 

problemområde styr valet av källor.  

Data kommer att samlas in genom två databaser, Thomson Reuters Eiokon (f.d. Datastream) 

och VIRSO (Visby Research in Stock Ownership). Thomson Reuters Eiokons är den databas 

som ger den finansiella data som behövs. Den ger tillgänglighet till alla börsnoterade bolag i 

Sverige och ger möjligheten att hämta aktiepriset för de preferensaktier som inhämtats i denna 

studie på daglig basis och även de andra oberoende variablerna som behövs för 

regressionsmodellen. VIRSO tilldelas av Uppsala universitet och ger information om 

variablerna inom ägarstruktur och hur börsnoterade bolag är ägda. Fördelen med VIRSO som 

är också att den ger möjlighet till att skilja på preferensaktier och ägarbredd. 

Sekundärkällor medtas, som diskuterats tidigare, för att belysa olika författares syn, metoder 

och tekniker för att på olika sätt se och hantera ägarstrukturen.  

 

Dataurval 

Ett problem med denna studie är att den har en begränsad urvalsram vilket kan få 

konsekvenser. Detta var ett problem som blev uppenbart tidigt i studien, att populationen 

kommer att vara liten. Det är endast 19 st preferensaktier på den svenska marknaden. Den 

totala populationen är därför inte särskilt stor och vad som observeras kan påverkas negativt. 

En större population med fler preferensaktier skulle användas om möjligheten fanns då detta 

skulle påverka resultatet.  

I urvalet är en del av preferensaktierna från mindre marknader än stockholmsbörsen. Detta 

kan ha en påverkan på resultat då dessa marknader ofta kan ses som mer riskfyllda marknader 

än stockholmsbörsen. Detta kan förklaras av att det krävs mer juridiskt för företag att komma 

in på stockholmsbörsen än vad det gör på de mindre marknaderna. Dessa faktorer kan ha en 

effekt på studiens resultat och varför variablerna visar lägre samband till volatilitet än vad till 

exempel Jankensgård och Vilhelmssons studie visar från 2016.  

19 st preferensaktier har analyserats mellan perioden 2010 och 2017. Inga utländska företag är 

med i undersökningen. Det hade även kunnat inkludera preferensaktier som har försätts i 

konkurs eller blivit inlösta, men dessa har valts att bortses för att öka validiteten och undvika 

survivorship bias (se appendix). Detta har gett ett urval på totalt 152 årsobservationer 

(152=19*8). Det finns även observationer där företag existerat under handelsåret, men data i 

form av aktiepris, övrig finansiell information och ägarstruktur saknas, vilket innebär att dessa 
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bortses i denna studie. Icke tillgängliga år exkluderas och efter dessa bortfall återstår totalt 

111 årsobservationer, vilket är det slutgiltiga urvalet. 

Denna studie har använt data på en tidsperiod över 8 år och med svenskt ägardata. Även dessa 

är faktorer som gör att resultatet blir påverkad och generaliserbarheten blir begränsad. 

Eftersom marknader i andra länder har en annorlunda marknad och en längre tidsperiod kan 

det visa andra skillnader i volatilitet vid t ex finansiella kriser, hög- och lågkonjunkturer.  

Nästa fråga är om kvalitativa data skall tas med? Då författarna till denna studie är lagda åt 

det positivistiska hållet, i stor utsträckning, får detta effekten att mycket kvantitativa data 

kommer att väljas. Det är lättare att studera företeelser i form av siffror än sociala 

konstruktioner. Det är ingen tvekan att förståelse för dessa konstruktioner är viktiga. 

Människors värderingar och normer har stor vikt för hur en företeelse går till, men en närmare 

kartläggning av dessa sociala konstruktioner är inte möjlig. Vid bearbetning av rå data från 

två stycken databaser kan dessutom inga sociala faktorer observeras som ”råder”. Därför kan 

ingen djupare analys alltså göras på dessa data och därmed kommer det endast kvantitativa 

data finnas i denna undersökning. 
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4. Empirisk analys 

4.1.1 Deskriptiv statistik 

Tabell ett (4.1) nedan visar beskrivande statistik för variablerna som infördes i det tidigare 

avsnittet, 3.2. Här redovisas mått för de oberoende variablerna och ägarvariablerna. Alla 

ägarvariabler förutom antalet aktieägare visas i procent medan aktieägare redovisas med antal. 

Småägare uppvisar en användbar variation, från högsta värdet på 94% av alla utestående 

aktier till långt under 1%. I genomsnitt kommer 60,9% av företagets totala utestående aktier 

att bestå av mycket små andelar (<0,1%). Denna variation kan delvis ses i tidigare forskning 

jämfört med Jankensgård och Vilhelmssons studie från 2016. Där kan analysen visar liknande 

siffror, men att deras genomsnitt ligger runt 30%, medan denna studie redovisar ett värde på 

60,9%. Detta antas ha göra med att preferensaktier strukturuppsättning ser annorlunda ut i 

vanliga aktier. 

Dummyvariabler har lagts in som utdelning, små, medelstora och stora företag och dessa 

redovisas med värdet 0 eller 1. 

Både institutionellt ägande och utländskt ägande visar även där en kraftig variation. En 

variabel som inte är överraskande är antalet aktieägare, där går det att se stora variationer 

mellan så lite som 117 till så högt 45 934. Anledningen till detta är ett resultat av det 

begränsade urvalet på marknaden. 

En variabel som har låga värden är ägarbredd. Detta är dock inte oväntad på grund av 

definitionen som används för ägarbredd.  

De extrema värdena inom variablerna resultat, immateriella tillgångar och skuldsättning har 

ersätts med mindre extrema värden genom funktionen winsorizing vid 97,5% och 2,5% 

percentil för att minska oro över effekterna av outliers.  
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Tabell 4.1: Deskriptiv statistik 

 Medelvärde Median Max Min Stdav 

Storlek (log.) 8,72 9,01 17,24 2,52 2,647 

Småföretag 0,684 0 1 0 0,464 

Medelstora företag 0,158 0 1 0 0,364 

Stora företag 0,158 0 1 0 0,364 

      

Skuldsättning 0,298 0,254 0,712 0 0,183 

      

Resultat 0,272 0,311 0,999 0 0,292 

Imm. Tillgångar 0,217 0,146 0,651 0 0,247 

      

Antal aktieägare (st) 8292 2966 45 934 117 10 185 

Småägande (%) 60,978 52,349 94,432 0,375 11,8 

Institutionella (%) 11,291 5,704 93,707 0 18,45 

Utländska (%) 20,923 10,293 98,104 0 25,741 

Ägarbredd (%) 2,233 0,872 31,762 0,011 4,139 

 

Denna tabell visar beskrivande statistik för hela stickprovet av företag från 2010–2017: 

Storlek är den naturliga logaritmen av de totala tillgångarna. 

Små, medelstora och stora företag är binära variabler som anger vilken lista företagets andel handlar om. 

Skuldsättning är företagets räntebärande skuld dividerat med totala tillgångar. 

Resultat är nettoresultat dividerat med totala tillgångar. 

Immateriella tillgångar är förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar. 

Antal aktieägare är summan av antal aktieägare i samtliga företag i stickprovet. 

Småägande är summan av ägarandelar under 0,1% i procent av det totala antalet aktier. 

Institutionella är summan av andelen av aktier som innehas av institutionella investerare. 

Utländska är summan av andelen av aktier som innehas av utländska investerare. 

Ägarbredd är mängden aktieägare i de börsnoterade bolagen dividerat med den totala mängden ägare av alla 

aktier på en aktiebörs 

Skuldsättning, resultat, imm. tillgångar har winsorizats på 2,5% och 97,5% percentilen. 

Stdav är standardavvikelsen. 
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I tabell två (4.2) visas den beskrivande statistiken över historisk volatiliteten årligen mellan 

2010 och 2017. 

Volatiliteten som visas är den lognormaliserade standardavvikelsen (se 3.2.1). Det framgår av 

tabell två (4.2) att volatiliteten uppvisar stor variation över tiden. Volatiliteten pekar på, som 

förväntat, lägre volatilitet på år med stadigare ekonomi och högre volatilitet när börsen är 

osäker. 

 

Tabell 4.2: Statistik över historisk volatilitet per år 

 Medelvärde Q1 Q2 Q3 Max Min Stdav N 

2010 0,457 0,393 0,426 0,482 0,789 0,172 0,112 9 

2011 0,387 0,301 0,368 0,421 0,839 0,138 0,122 11 

2012 0,341 0,265 0,319 0,384 0,912 0,131 0,127 12 

2013 0,294 0,224 0,276 0,327 0,748 0,124 0,103 14 

2014 0,289 0,209 0,263 0,326 0,979 0,137 0,117 18 

2015 0,319 0,271 0,298 0,351 1,142 0,087 0,131 19 

2016 0,337 0,259 0,314 0,378 1,078 0,098 0,124 19 

2017 0,359 0,285 0,343 0,398 0,978 0,142 0,125 19 

 

Denna tabell visar den beskrivande statistiken för den historiska volatiliteten per år för perioden 2010–2017: 

Q1, Q2, Q3 är första, andra och tredje kvartiler. 

Stdav är standardavvikelsen. 

N är antalet företag varje år.  

För variabeldefinition, se volatilitet under 3.2.1. 
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4.1.2 Korrelationsanalys 

I tabell tre (4.3) redovisas variablerna som har använts i undersökningen och hur de korrelerar 

mellan varandra. Denna tabell använder Pearson-korrelation mellan variablerna för att 

redovisa resultat i analysen. 

Volatiliteten uppvisar en tydlig tendens att variera med flera av de oberoende variablerna med 

tecken på korrelation, som i stor utsträckning överensstämmer med tidigare empirisk 

forskning. 

Storlek (-), och resultat (-) framstår som högt korrelerade med volatilitet. Flera av de 

oberoende variablerna är korrelerade men i allmänhet överstiger koefficienten inte 0,6, vilket 

tyder på att multikollinearitet (se appendix) ej är ett problem i denna undersökning. 

 

Tabell 4.3: Korrelationsmatris 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Volatilitet 1          

Storlek -0,51 1         

Skuldsättning -0,16 0,41 1        

Resultat -0,49 0,30 (0,02) 1       

Imm. tillgångar 0,21 -0,26 -0,12 -0,12 1      

Aktieägare -0,14 0,24 (0,05) (0,03) (-0,01) 1     

Småägande -0,10 0,47 (0,07) (-0,02) -0,08 0,81 1    

Institutionella -0,27 0,44 0,29 0,07 0,14 (0,01) (0,04) 1   

Utländska (-0,03) 0,17 0,09 (-0,05) 0,10 0,64 0,39 0,37 1  

Ägarbredd -0,21 0,47 0,12 (0,06) -0,09 0,34 0,44 0,16 0,26 1 

Denna tabell använder sig av Pearson-korrelation mellan valda variabler som används i denna studie. 

Uppskattningarna är baserade på ett gemensamt urval av observationer mellan 2010 och 2017. Tal med en 

parentes visar att korrelationen ej har en signifikansnivå på 5%.  

För variabla definitioner, se tabell 4.1 eller avsnitt 3.2.  
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4.2 Regressionsresultat 

I tabell fyra (4.4) visas resultaten från tillämpningen av ekvationen till uttaget data. 

Regressionsanalysen använder sig av fyra stycken modeller. De första tre (Modeller 1–3) 

regressionerna använder sig av utplockade oberoende variabler som är relaterade till en 

teoretisk kategori åt gången. I modell fyra används alla variabler från regressionsmodellen. 

Dummyvariablerna och storlek används som kontrollers i denna regressionsanalys. 

Regressionerna använder sig även av års- och industrifixering och förklaringsvärdet anges av 

ett justerat R-square och det framgår att värdena visar ett värde mellan 0,379 (modell 1) och 

0,512 (modell 4). Detta visar att de oberoende variablerna kan förklara volatilitetsvariationen 

upp till 0,512. 
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Tabell 4.4: Regressionsanalys 

 Modell (1) Modell (2) Modell (3) Modell (4) 

Konstant 49,31*** 50,79*** 55,71*** 53,85*** 

 (8,793) (9,081) (9,650) (9,732) 

Storlek -0,017*** -0,012*** -0,019*** -0,013*** 

 (-7,217) (-5,994) (-6,987) (-5,173) 

Små företag 0,024* 0,022* 0,026* 0,002 

 (1,789) (1,811) (1,922) (0,121) 

Medelstora företag -0,009 0,009 -0,002 -0,012 

 (-0,818) (0,812) (-0,145) (-1,144) 

Skuldsättningsgrad 0,087***   0,049*** 

 (4,164)   (2,754) 

Resultat  -0,286***  -0,194*** 

  (-11,370)  (-8,473) 

Imm. tillgångar  0,031**  0,025* 

  (2,117)  (1,786) 

Antal aktieägare   -0,002*** 0,000*** 

   (-6,531) (-3,419) 

Småägande   0,005*** 0,002*** 

   (4,716) (1,918) 

Institutionellt ägande   -0,001*** -0,002*** 

   (-2,511) (-3,552) 

Utländskt ägande   0,002*** 0,001** 

   (2,319) (2,714) 

Ägarbredd   0,000 0,000 

   (0,265) (0,394) 

Årsfixerad Ja Ja Ja Ja 

Industrifixerad Ja Ja Ja Ja 

Antal observationer 111 111 111 111 

Justerat R-square 0,379 0,467 0,386 0,512 

 

I denna tabell presenteras uppskattningar av lutningskoefficienter i multivariata regressioner av volatilitet på 

avkastning på olika förklarande variabler. Den beroende variabeln är volatilitet. För definitioner av de oberoende 

variablerna, se avsnitt 3.2. Modellerna 1–3 använder sig endast av oberoende variabler relaterade till en viss 

teoretisk aspekt (se avsnitt 2). Modell 4 innehåller alla oberoende variabler. 

Alla modeller innehåller periodiska fasta effekter. T-statistik baserad på standardfel grupperade på företagsnivå 

redovisas inom parentes. Symbolerna ***, ** och * indikerar signifikans vid respektive 1%, 5% och 10% nivåer. 

För variabla definitioner, se tabell 4.1 eller avsnitt 3.2. 
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4.2.1 Ägarstrukturens påverkan på volatilitet 

Skattningen av modellen ger flera intressanta resultat. I den näst sista modellen tas variablerna 

resultat och immateriella tillgångar ur regressionen och variablerna inom ägarstruktur sätts in. 

Studien noterar att volatilitet allmänt ökar med antalet investerare, även om detta är ett 

mycket svagt samband som skiljer sig från tidigare litteratur. Liknande resultat som 

Jankensgård och Vilhelmsson finns i relationen mellan småägare och volatiliteten är positiv. 

Båda är signifikanta på 1%-nivå. Att en större mängd av småägare alltså leder till en högre 

volatilitet, vilket kan associeras med att noise-trading förekommer då de i större omfattning 

styrs av emotionellt beteende. Tolkningen är för båda dessa resultat som argument mot det 

förmodande att en stor investerarbas har en dämpande effekt på volatiliteten. Istället föreslås 

volymhandel, det vill säga att det dominerande inflytandet att ha fler investerare är en ökning 

av handelsvolymen, vilket i sin tur bidrar till mer volatilitet. Framtagna resultat ger något stöd 

för idén att en diversifierad, i motsats till stor, ägarbas har en positiv inverkan på volatiliteten. 

Modell 3 redovisar en förklaringsgrad på 0,386, alltså en minskning av den tidigare modellen 

(0,467). Detta visar att variablerna för ägarstruktur har en liten påverkan på volatiliteten. 

Det är värt att notera att den negativa koefficienten på institutionellt ägande står i motsats till 

de flesta tidigare studier med användning av amerikanska data, som i allmänhet finner en 

positiv korrelation (exempelvis Campbell et al, 2001, Zhang, 2010). Chichernea et al (2013). 

De visar att institutionella investerare som har en kort investeringshorisont är en viktig 

bidragsgivare till volatilitet. En möjlighet är därför att svenska institutionella investerare är 

mer långsiktiga investerare än sina amerikanska motsvarigheter och har därför ett 

stabiliserande inflytande på volatiliteten. 

Det går inte att finna en relation mellan ägarbred med avseende på volatilitet och att resultatet 

är ej signifikant. Till sist finns en väldigt svag relation (0,002) mellan utländskt ägande och 

volatilitet och resultatet är på en 1% signifikansnivå (enligt modell 3). 

En indikation som ytterligare visar att ägarstuktursvariablerna har relativt svag påverkan på 

volatiliteten är förklaringsgraden. Modell två ger en förklaringsgrad på 0,386 dvs. en 

reducering från tidigare modell som visar en förklaringsgrad på 0,467. 

I den sista modellen används samtliga variabler som studerats i denna studie. Även här visar 

resultaten inte någon större förändring, speciellt gällande ägarstrukturvariablerna. Ägarbredd 

som i tidigare modell fortsätter ligga på 0,000 och är därför ej signifikant. 

Utländskt ägande går från ett värde på 0,002 i modell 3 till ett värde på 0,0001 i modell 4 och 

ligger på en 5% signifikansnivå. 

Institutionellt ägande går från -0,002 i modell 3 till ett värde på -0,001 i modell 4 och har en 

signifikansnivå på 1%. Detta visar en svag negativ påverkan mellan institutionellt ägande och 

aktieprisvolatilitet. 

Värdet för variabeln andelen småägande går från 0,005 i modell 3 till 0,002 i den sista 

modellen och har en signifikansnivå på 1%. Detta resultat visar att en positiv relation mellan 

andelen småägande och aktieprisvolatilitet finns. Denna associering kan vara en indikation på 

förekomsten av noise-trading av investerare med liten aktieägarandel (småägande). 
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4.2.2 Övriga oberoende variablers påverkan på volatilitet 

I tabell fyra (4.4) kan det utläsas att de flesta oberoende variablerna är mycket viktiga när 

varje kategori uppskattas separat. De flesta värdena stämmer överens med förväntningarna 

från tidigare forskning inom området. Även dummyvariablerna är generellt signifikanta med 

de förväntade tecknen. De flesta koefficienterna är signifikanta även i resten av 

specifikationen. 

Modellen förklarar också variationen i volatiliteten, vilket kan indikeras av den justerade R-

square på 51,2%. Detta kan jämföras med tidigare litteratur som även där visar liknande 

resultat. 

I den första modellen redovisas koefficienterna för variablerna skuldsättningsgrad och storlek. 

Dessa har en signifikansnivå på 1%. Medelstora företag visar ingen signifikans och små 

företag och redovisas på en högre signifikansnivå på 10%. Detta visar att det finns en negativ 

korrelation mellan volatilitet och storlek. Denna negativa korrelation hittas i tidigare litteratur 

som har studerat samma samband (Jankensgård och Vilhelmsson, 2016). Små företag visar 

vanligtvis en högre volatilitet än vad större företag gör. 

I den andra modellen används ytterligare två variabler, immateriella tillgångar och resultat. 

Här ser man att immateriella tillgångar ligger på en signifikansnivå på 5%, medan resultat har 

en signifikansnivå på 1%. Analysen visar alltså att en stegring av immateriella tillgångar leder 

till en ökning av volatilitet. Detta visas också i tidigare litteratur (Jankensgård och 

Vilhelmsson, 2016). Resultat redovisar ett negativt värde. Detta betyder att företag som 

redovisar ett positivt resultat oftast har en mindre volatilitet. Denna studie ser även att 

tillförandet av variablerna resultat och immateriella tillgångar (i modell 2) ger en ökning på 

förklaringsvärdet (ökning från 0,379 till 0,467). 
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5. Slutsats 

I denna sista del ska studien återge resultatet av undersökningen av de studerade 

preferensaktierna. 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt variationer i ägarstruktur påverkar 

preferensaktiers volatilitet. En viktig slutsats av denna studie är att ägarstrukturen är viktig för 

att förstå tvärsnittsvariationer i volatilitet i aktiepriset. Störst fokus i studien låg på 

ägarstrukturvariablerna:  

• Ägarbas 

• Småägare 

• Institutionellt ägande  

• Utländskt ägande 

• Ägarbredd 

 

Resultatet visar att variationer av ägarstruktur har en begränsad påverkan på volatiliteten i 

preferensaktier som är listade på den svenska marknaden. Variablerna inom ägarstruktur visar 

en hög signifikansnivå, men trots det går det inte att framlägga bevis för att dessa har ett stort 

inflytande på volatiliteten. De som visar ett svagt samband med volatilitet är andelen 

småägare, utländskt ägande och institutionellt ägande. Resultaten visar att en större andel av 

småägande (andelen av aktier som innehas av investerare med andelar under 0,1%) och 

utländskt ägande är korrelerad med högre volatilitet. Institutionellt ägande visar motsatt 

resultat då det korrelerar med en lägre volatilitet. 

Det som framkommer i denna studiens analyser kan därmed sammanfattningsvis beskrivas i 

nedanstående tabell för att åskådliggöra hur variablerna som definierar ägarstruktur påverkar 

volatiliteten: 

Tabell 5.1: Ägarstrukturens påverkan på volatilitet 

Variabel Påverkan Volatilitet 

Svag / Stark Positiv (+) / Negativ (-)* 

Ägarbas Mycket svag Positiv 

Småägare  Svag Negativ 

Institutionellt ägande  Svag Positiv 

Utländskt ägande Svag Negativ 

Ägarbredd Ej signifikant Ej signifikant 

*) Positiv påverkan är en lägre volatilitet och negativ påverkan är en högre volatilitet 

 

Från tidigare studier framkommer det att associeringen mellan hög volatilitet och en stor 

andel småägande kan vara en indikation på förekomsten av noise-trading (se appendix). Att 

ge ljus på denna koppling kan vara ett intressant ämnesområde för framtida forskning. 
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Den empiriska analysen visar dock att de oberoende variablerna har en allt större påverkan 

när det kommer till variationer i volatiliteten. Variablerna storlek, resultat och 

skuldsättningsgrad visar en mer betydande roll för påverkan på volatiliteten. Undersökningens 

resultat bekräftar därmed validiteten hos fundamentala osäkerhetsvariabler och dess 

medföljande teorier. Däremot går resultatet emot den handelsvolymbaserade 

teoriinriktningen. 

Studien har även hittat att volatiliteten minskar med företagets storlek. Detta har även tidigare 

studier påvisat ett samband i, då argumentet är att denna faktor leder till en effektivare 

prissignal för aktien.  

Sammanfattningsvis kan de övriga oberoende variablerna beskrivas i nedanstående tabell för 

att åskådliggöra hur dessa påverkar volatilitet: 

Tabell 5.2: Övriga variablers påverkan på volatilitet 

Variabel Påverkan Volatilitet 

Svag / Stark Positiv (+) / Negativ (-)* 

Storlek Svag Positiv 

Imm. Tillgångar Stark Negativ 

Resultat  Mycket stark Positiv 

Skuldsättningsgrad Stark Negativ 

*) Positiv påverkan är en lägre volatilitet och negativ påverkan är en högre volatilitet 

 

Studien visar alltså att de övriga oberoende variablerna har en allt större påverkan på 

volatiliteten i preferensaktier än vad ägarstrukturens variabler har.  

Slutligen har denna studie kommit fram till att det inte finns ett starkt samband på att 

ägarstrukturen påverkar volatiliteten, men att det finns andra faktorer som kan påverka denna 

i högre grad. 
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Appendix 

Begreppsförklaringar 

Preferensaktier 

Preferensaktier såsom stamaktier representerar en ägarandel i ett bolag, en fordran på 

tillgångar och vinster. Själva termen ‘’preferens’’ innebär att den här typen av aktier har vissa 

fördelar när det kommer i utdelning och konkurs framför andra aktier.  Preferensaktier har 

inte garanterad utdelning utan bara prioriteras framför andra typer av aktier, men har inte 

samma rösträtt som stamaktier. 

 

Volatilitet 

Volatilitet på finansmarknaden definieras som den kurs vid vilken en aktie stiger eller faller 

med tanke på en viss uppsättning avkastning. Volatiliteten mäts ofta genom att titta på 

standardavvikelsen för årlig avkastning under en viss tidsperiod. 

I grunden är volatilitet ett mått på hur riskfylld en viss investering är. Det vill säga, när 

volatiliteten är hög, är handelsriskerna högre och vice versa. När volatilitet används vid 

prissättningen av finansiella tillgångar kan det hjälpa till att uppskatta svängningar som 

sannolikt kommer att uppstå på kort sikt. 

Om ett aktiepris fluktuerar snabbt inom en kort tidsram anses det vara mycket flyktigt. Ett 

aktiepris vars pris rör sig långsammare under en längre tidsperiod sägs ha låg volatilitet. 

Investerare som förstår volatilitet och de bakomliggande mekanismerna kan bilda sig en 

uppfattning om risken i de finansiella tillgångarna och därmed fatta ett beslut om tillgången är 

värd att investera i (Hotopp, 1997). 

 

Noise-trading 

Dessa transaktioner är de som relateras till personer som inte har grundat sina transaktioner i 

någon typ av rationellt tänkande och genomförts utan någon typ av grund i väsentlig 

information. Dessa transaktioner händer ofta oregelbundet och oberäkneligt. Noisetradern 

följer oftast ”massan” alltså marknadens agerande (Black, 186) 

 

Survivorship bias 

Survivorship bias är tendensen att se aktiens resultat av befintliga medel på marknaden som 

ett representativt omfattande urval. Survivorship bias kan resultera i överskattning av 

historiska prestanda och allmänna attribut för en aktie.  
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Outliers 

En outlier, inom matematik, statistik och informationsteknologi, är en specifik datapunkt som 

som skiljer sig mycket från majoriteten av en uppsättning data. Med andra ord skiljer sig 

outliern från andra omgivande datapunkter på ett visst sätt och faller utanför en övergripande 

trend som finns i uppgifterna. Outliers är viktiga att ha i åtanke när man tittar på data eftersom 

de ibland kan påverka hur uppgifterna uppfattas i stort. 

 

Winzorizing 

Winsorizing är ett sätt att minimera inflytande från outliers i data genom att antingen: 

• Tilldela outliers en lägre vikt i analysen 

• Ändra värdet så att det ligger nära andra värden i uppsättningen. 

Observera att datapunkterna är modifierade, inte trimmade / borttagna). Winsorize-tekniken 

introducerades först av Dixon, som tillskrev den till Charles P. Winsor. 

Statistik som medelvärdet och variansen är mycket mottagliga för outliers. Winsorizing kan 

vara ett effektivt sätt att hantera detta problem, förbättra statistiskens effektivitet och öka 

robustheten för statistiska slutsatser. 

 

OLS (Ordinary least squares) 

I statistik är ordinary least squares (OLS) en typ av linjär minsta kvadratmetod för att 

uppskatta de okända parametrarna i en linjär regressionsmodell. Denna typ av metod används 

för att bestämma en lägsta gräns för felet i en funktion som kommer att anpassa sig utifrån 

observerande variabler. Om minsta kvadratmetoden inte används kommer ekvationssystemet 

inte vara möjlig att lösa då lösningarna behövs approximeras då det är för stort antal 

ekvationer. 

 

Multikollinearitet 

Multikollinearitet (Vid två variabler kollinearitet) är en statistisk term som inträffar när två 

eller flera av de variablerna (oberoende) i regressionsmodellen är korrelerade med varandra i 

stor omfattning. Detta gör att problem uppstår, då det inte går att hålla isär effekterna av de 

två variablerna och den oberoende variabeln. 

 


