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Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det finns 

något samband mellan företagens floattal (det vill säga den 
andel aktier som det handlas aktivt med) och deras aktiers 
volatilitet. Detta undersöker vi i samband med 
offentliggörandet av kvartalsrapporter. Vi har även för avsikt 
att studera förhållandet mellan volatiliteten och företagets 
börsvärde. 

 
Metod: Vi utförde en kvantitativ studie och med hjälp av en enkel 

regressionsanalys analyserades volatiliteten mot floattalet. 
Ytterligare en orsaksfaktor togs med och en multipel 
regressionsanalys baserad på floattalet och börsvärdet 
genomfördes. 60 företag från Stockholmsbörsens A-lista 
undersöktes vid fem rapporttillfällen.       

 
Slutsats: Den slutsats som vi kan dra av vår studie är att ett svagt 

samband mellan floattalet och volatiliteten i samband med 
offentliggörandet av kvartalsrapporter föreligger. Studien 
visar, i motsats till tidigare forskning, att aktiekursen för 
företagen karaktäriseras av hög volatilitet om floattalet är högt 
och vice versa. Den tidigare forskning som bedrivits har dock 
berört andra marknader än den svenska. I en multipel 
regressionsanalys bör ej börsvärdet tas med som 
orsaksvariabel. De vedertagna teorierna kan, enligt vår studie, 
inte appliceras på företagen på Stockholmsbörsens A-lista. 
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1 INLEDNING 
 

 

Detta kapitel inleds med en problembakgrund och formulering med avsikt att placera 

studien i ett generellt sammanhang och för att visa att ett kunskapsbehov föreligger. 

Sedan definieras studiens syfte och målgrupp och därefter avgränsas uppsatsen. För att ge 

läsaren en snabb överblick över kommande kapitel anges slutligen arbetets fortsatta 

disposition. 

 

 

 

1.1  Bakgrund  

 

Under 1990-talet har aktiers volatilitet ökat markant. Forskare och analytiker försöker 

ständigt hitta förklarande variabler till volatiliteten. Pressen och kontrollen på den 

finansiella marknaden blir allt större, fler analysinstrument utvecklas och gamla förfinas. 

Intresset för att förklara och för att förutspå kursrörelser är större än någonsin. Vi vill 

bidra till denna utveckling genom att belysa floattalets roll på den finansiella spelplanen. 

 

Internationellt har det gjorts flera studier om floattalet och dess påverkan på volatilitet. Vi 

anser dock att floattalet har kommit i skymundan i Sverige och att det än idag är ett 

relativt okänt begrepp. Därför har vi valt att undersöka floattalets betydelse för den 

svenska aktiemarknaden. 

 

För att läsaren skall kunna tillgodogöra sig uppsatsen redan från det första kapitlet väljer 

vi att redan nu presentera en definition av floattalet:  

 

Totala antalet utställda aktier minus insiderägande och de aktier som innehas av 

storägare, dividerat med totalt antalet utställda aktier.  
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T = Totalt antal utstående aktier 

O = Aktieägare som äger minst 5 % av aktierna 

F = Floattalet 

I = Aktier ägda av insiders 

 

Floattalet ger en indikation om hur stor del av företagets aktier som omsätts aktivt på 

börsen. Floattalet kan användas för att förstå det direkta förhållandet mellan aktiens pris 

och den volym den handlas i1. 

 

 

1.2  Problemformulering 

 

Då ökad volatilitet medför ökad risk för ägarna är det centralt att studera vilka faktorer 

som påverkar volatiliteten, såsom floattalet. Vi vill, med vår studie, undersöka om ett 

eventuellt samband föreligger mellan ett företags floattal och dess akties volatilitet i 

samband med offentliggörandet av rapporter. Anledningen till att vi har valt att 

undersöka volatiliteten vid denna tidpunkt är att nyheter som offentliggörs i rapporterna 

får aktien att röra sig mer än normalt. Efter offentliggörandet fluktuerar aktiekursen för 

att sedan stabiliseras.  

                                                 
1 www.floatanalysis.com 2002-12-27 



 

 

 
Diagram 1. En akties kurs 

De företag som undersöks befinner sig på Stockholmsbörsens A-lista. Vi undersöker 

dessa från Q3 2001 till och med Q3 2002. 

 

Själva definitionen av floattalet bör också diskuteras och ifrågasättas. Vad gäller 

insiderägare finns inte så mycket att diskutera. Insiderägandet är ofta relativt lågt i stora 

bolag i förhållande till företagets totala aktiekapital. Det finns nämligen få privatpersoner 

som har så mycket kapital. 

 

Ägare som har minst 5 % av aktierna kännetecknas ofta av stora institutioner med 

långsiktiga innehav. Vi tycker att det är rimligt att ifrågasätta 5 % gränsen med tanke på 

att investerare som äger till exempel 3 % knappast handlar med dessa aktivt mer eller 

mindre än de som innehar 5 %. Om vi studerar ett stort företag som exempelvis Nokia, 

värderat till drygt 30 mdr kr2, är det inte så troligt att det råder någon betydande skillnad i 

agerandet av innehaven som då representerar 1,5 mdr kr (5%) och 0,9 mdr kr (3%).  

 

Det finns rimligtvis flera förklarande faktorer till en akties volatilitet. Vi har valt att ta 

med börsvärdet som orsaksvariabel i en del av analysen då vi misstänker att storleken på 

aktiekapitalet kan vara sammankopplat med volatiliteten.  

 

                                                 
2 Nokias börsvärde 24 november 2002. www.afv.se 



 

 

 

1.3  Syfte 

 

Vårt syfte är att undersöka om det finns något samband mellan företagens floattal och 

deras aktiers volatilitet i samband med offentliggörandet av rapporter. Vårt delsyfte är att 

studera ytterligare en orsaksvariabel tillsammans med floattalet; företagens börsvärde.  

 

 

1.4  Målgrupp 

 

Huvudmålgruppen för vår uppsats är ekonomistuderande vid Lunds universitet och 

Sveriges övriga universitet och högskolor. För att tillgodogöra sig uppsatsen på bästa sätt 

bör läsaren ha nått kandidatnivå eller högre. 

Även analytiker, mäklare och privatpersoner med särskilt aktieintresse är potentiella 

läsare. Målet med vår uppsats är att målgruppen ska kunna ha nytta av vårt 

undersökningsresultat och vår slutsats. Vi hoppas även att vårt arbete ska kunna leda till 

framtida forskning. 

  

 

1.5  Avgränsningar 

 

Vår studie begränsar sig till att gälla den svenska marknaden då inga tidigare studier 

berört denna.  

Vi har valt att studera samtliga företag på Stockholmsbörsens A-lista.  

 

Vi kommer att undersöka aktiernas volatilitet i samband med offentliggörandet av 

rapporter under fem kvartal och försöka relatera den till floattalet. Anledningen till att vi 

undersökt fem kvartal är att floattalet kan förändras med tiden och det hade varit 

missvisande att gå längre tillbaka i tiden.  

 



 

 

Som ovan nämnts bör det finnas fler förklarande faktorer till volatilitet men vi har 

avgränsat oss till att studera floattalets betydelse samt i mindre mån börsvärdets inverkan. 

 

 

1.6  Disposition 

 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt vad gäller informationsinsamling och 

den metod vi använt oss av. 

 
Kapitel 3: Teoretisk utgångspunkt 

Här redogör vi för tidigare forskning kring ämnet. Teorier presenteras och diskuteras. 

 

Kapitel 4: Resultat 

I detta kapitel presenterar vi resultaten från våra undersökningar. Dessa presenteras med 

diagram och tabeller. 

 

Kapitel 5: Analys 

Våra resultat jämförs här med tidigare forskning och vi ställer oss frågan om vi bidragit 

med något nytt. 

 

Kapitel 6: Slutsats 

Här redovisar vi vad vi kommit fram till och om det har något nyhetsvärde. 

 



 

 

 

 

Figur 1. Uppsatsens disposition
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2 METOD 
 

 

”En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt 

som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod”3. Detta metodkapitel syftar till att 

skapa förståelse för hur vi har genomfört vår undersökning samt varför vi har genomfört 

den på detta sätt. 

 

 

 

2.1  Datainsamling 

 

Det första vi gjorde var att bedriva litteraturstudier kring ämnet forskningsmetodik för att 

skapa oss en bild av hur vi skulle gå tillväga. Vi bedrev dock inga litteraturstudier kring 

floattalet då litteratur om det saknades. Det har dock skrivits en del olika artiklar om 

floattalet, vilka vi hittade med hjälp av sökmotorn www.jstor.org.  

 

Vi läste också om andra teorier såsom den effektiva marknadshypotesen. Även andra 

working papers som handlade om aktiers volatilitet studerades.4 Vi har även intervjuat 

några mäklare för att se om de känner till floattalet och om det är något de använder sig 

av vid analys5.  

 

Vi har använt oss av sökmotorer som www.spray.se, www.altavista.se samt 

www.yahoo.se för att inhämta grundläggande information om de olika termer som vi 

ville redogöra för i vår uppsats. För att få fram floattal för olika företag har vi tittat på 

internethemsidor som innehas av Dagens Industri, Avanza, Nordnet, samt Affärsvärlden. 

 

                                                 
3 Holme & Solvang ,”Forskningsmetodik”,1997, s13 
4 Carlsson, Malmström, Stever, ”Volatiliteten på aktiemarknaden”, 2001, uppsats vid Lunds Universitet 
5 personlig intervju med Martin Andersson och Henrik Strömqvist den 20 December 



 

 

På www.waymaker.se erhölls information om företagens rapportdatum och i avvikande 

fall fick vi besöka företagens hemsidor. Information om ägarstrukturen har vi fått från 

www.afv.se samt från företagens hemsidor.   

 

Sökning efter relevanta teorier och tidigare empiriska undersökningar om ämnet 

genomfördes på den nationella biblioteksdatabasen Libris. 

 

Six Trust6 och Stockholmsbörsen7 har använts för att samla in statistisk information om 

aktiekurser. Stängningskurs, högsta respektive lägsta kurs för 59 aktier från 485 dagar har 

använts i vår studie. Totalt innebär det 85845 unika data. Ytterligare data såsom 

ägarförhållanden samt rapportdatum har även använts. 

 

Efter en första övergripande genomgång av det material som framkommit utformade vi 

en mer systematisk sökning baserad på de begrepp som kunde vara av intresse just för vår 

uppsats. 

 

 

2.2  Bearbetning 

 

För att den insamlade datan skulle kunna analyseras måste den först bearbetas. Det var ett 

relativt omfattande arbete där väsentlig information skulle sållas ut för att sedan bearbetas 

igen. Efter att vi fått fram den relevanta informationen använde vi oss av Minitab för att 

analysera den. Nedan kommer förloppet att beskrivas utförligare. 

 

För att få fram företagens floattal studerade vi företagens ägarstatistik8. I de flesta fall 

redovisades denna på respektive företags hemsida, oftast under ”investor relations” eller 

motsvarande, och i annat fall framgick informationen av företagens rapporter. Även 

information om insiderägande återfanns där. 

 

                                                 
6 Six Trust den 4 December 2002  
7 www.stockholmsborsen.se/slutkurser 
8 24 November 2002, www.afv.se 



 

 

Genom Six Trust fick vi företagens högsta och lägsta dagskurser för den period vi valt att 

undersöka.  

Skillnaden i procent mellan det högsta och lägsta värdet, för varje aktiekurs, beräknades 

sedan i excel. Denna skillnad benämndes aktiens volatilitet. Sedan beräknades snittet på 

volatiliteten fem dagar innan offentliggörandet av rapporten, fem dagar efter, sex till tio 

dagar efter samt elva till femton dagar efter offentliggörandet.  

 

Eftersom vi studerade relativt små intervall, 5 dagarsperioder, var det inte lämpligt att 

använda sig av standardavvikelsen, vilket annars är det brukliga måttet på volatilitet. 

Spreaden mellan högsta och lägsta kurs per dag ger ett bra mått på volatiliteten i vår 

studie9.  

 

Varje företag undersöktes under fem kvartal och under samtliga kvartal beräknades 

volatiliteten enligt ovan. Samtliga fem rapporttillfällen genererade fyra olika intervall per 

aktie. Sedan beräknades ett snitt på dessa. Anledningen till detta var att vi behövde ett tal 

för varje företag för att kunna utföra vår regressionsanalys.  

 

För att kunna jämföra de olika aktierna med varandra subtraherade vi aktiernas 

genomsnittsvolatilitet från intervallen vi beräknat. På detta sätt fick vi fram rapporternas 

påverkan på volatiliteten och inte aktiernas generella volatilitet, vilket var vårt syfte. 

Även de orensade värdena analyserades. Notera att detta innebar att de rensade värdena 

på volatiliteten kunde bli negativa för vissa aktier i vissa intervall. Om man föreställer sig 

en linje med peakar på blir genomsnittet en linje strax över baslinjen vilket förklarar detta 

fenomen. 

                                                 
9 Enligt Hossein Asgharian den 19 November 2002 



 

 

 
Diagram 2 

Från www.avanza.se erhölls företagens börsvärde. 

 

För de företag som har flera aktieslag, såsom A- och B-aktie, har endast datan om B-

aktien tagits med. Omsättningen på A-aktierna är ibland låg eller obefintlig och för att 

vara konsekvent har denna data uteslutits ur studien. 

 

Slutligen utfördes en enkel regressionsanalys med floattalet som orsaksvariabel 

respektive en multipel analys med floattalet och börsvärdet som orsaksvariabler.  

 

 

2.3  Induktiv och deduktiv metod 

 

Det finns ett stort behov av att systematiskt ta sig an samhällsförhållanden på ett 

teoretiskt sätt. Man brukar tala om två angreppssätt: deduktiv respektive induktiv metod. 

Dessa kallas även för bevisandets respektive upptäcktens väg10. 

 

När man arbetar induktivt utgår man från verkligheten och hur den ser ut för att sedan 

jämföra den med teorin. Den deduktiva ansatsen, däremot, utgår från observationer och 

generaliseringar vidare genom teorin för att slutligen ge en förklaring av verkligheten. 

 

                                                 
10 Holme & Solvang ,”Forskningsmetodik”,1997, s51 



 

 

Vi är relativt nya på området i och med att vi kommer att undersöka den svenska 

marknaden. Som tidigare nämnts har det inte gjorts någon tidigare studie kring floattalet 

och dess påverkan på den svenska marknaden. Vi arbetar följaktligen induktivt. 

 

 

2.4  Kvalitativt och kvantitativt 

 

Kvantitativa och kvalitativa metoder har gemensamma syften. Medan den kvantitativa 

metoden omvandlar informationen till siffror och mängder, innebär den kvalitativa 

metoden tolkning av information som står i förgrunden t ex tolkning av referensramar, 

motiv, sociala processer och sammanhang.  

 

Kvantitativa och kvalitativa metoder är jämbördiga redskap för att få en bättre förståelse 

av samhället. Det finns en hel del att vinna på att kombinera dessa11.  

 

Vår studie är till stor del av kvantitativ karaktär. Vi går in på bredden och lägger större 

vikt vid enkelhet och fruktbarhet. Vi omvandlar informationen till siffror och mängder. 

Utifrån detta genomför vi sedan en statistisk analys.  

 

Styrkan i den kvantitativa metoden ligger i att informationen tas fram på ett sätt som 

möjliggör generalisering. Svagheten ligger i att man inte har någon garanti för att den 

information som samlas in är relevant för den frågeställning man har.  

 

Kvalitativa metoder har å andra sidan sin styrka i att de visar på totalsituationen. Man får 

en helhetsbild som ger en ökad förståelse för olika sammanhang och sociala processer. Vi 

har även ett litet kvalitativt inslag i vår studie och det är de intervjuer vi genomför med 

olika mäklare. 

 

I den kvalitativa intervjun har vi inte använt oss av standardiserade frågeformulär. Detta 

för att vi inte ville styra intervjun alltför mycket. Vi hade dock skrivit ner det som vi ville 

                                                 
11 Holme & Solvang ,”Forskningsmetodik”,1997, s85 



 

 

skulle framgå under intervjun; det vill säga mäklarnas kännedom om floattalet och om de 

i så fall använde sig av det i analys. 

 

 

2.5  Reliabilitet och validitet 

 

Då vår studie är mestadels av kvantitativ karaktär har det varit viktigt för oss hur 

representativ den informationen som vi har är. Det är viktigt att vi verkligen har mätt det 

vi vill mäta och att den informationen som vi samlat in är reliabel. Reliabiliteten är en 

nödvändig men inte tillräcklig förutsättning. Förutom att vara reliabel måste alltså 

informationen ha en definitionsmässig validitet. Kraven på definitionsmässig validitet 

och reliabilitet kan i verkligheten komma i konflikt med varandra. 

 

Reliabiliteten anger hur pålitlig informationen är. Den bestäms av hur mätningarna utförs 

och hur noggrann man är vid bearbetning av information. Hög reliabilitet har man om 

olika och oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger samma ungefärliga 

resultat12. För att få hög reliabilitet har vi studerat många företag vid flera 

rapporttillfällen. 

 

Vi har även haft ambitionen att vara noggranna och konsekventa vid bearbetningen av de 

data vi samlat in. 

 

Validiteten däremot är beroende av vad man mäter och om detta är redogjort i 

frågeställningen, det vill säga den anger om informationen är giltig eller ej. Själva 

undersökningssituationen kan göra att informationen inte blir valid. Det är lätt att tolka in 

mer i den insamlade informationen än det finns grund för. Det är därför det finns en viss 

osäkerhet kopplad till kvantitativa metoder. 

 

 

                                                 
12 Holme & Solvang ,”Forskningsmetodik”,1997, s163 



 

 

2.6  Källkritik 

 

Primärdata kallas information som kan relateras direkt till den gjorda undersökningen och 

är insamlad av undersökaren själv. Sekundärdata kallas däremot den information som 

redan finns tillgänglig13.  

  

Då vår studie är av kvantitativ karaktär har vi inga primärdata förutom de intervjuer vi 

gjort med olika mäklare. Vi har försökt vara objektiva och neutrala under intervjuerna för 

att inte påverka mäklarna, detta för att minska eventuella felkällor. 

 

De böcker, artiklar och hemsidor vi studerat är alla sekundära källor. Deras äkthet är dock 

svår att undersöka. Vi anser att vi har haft en någorlunda kritisk hållning vid genomgång 

av dessa och att detta har kunnat minimera risken för eventuella felkällor. 

 

De data som vi insamlat är hämtade från Six Trust, www.waymaker.se, www.avanza.se 

samt företagens egna hemsidor.  

 

Six Trust är en etablerad och erkänd databas som OM utvecklat. Med tanke på att OM 

äger och driver Stockholmsbörsen bör dessa hålla mycket hög standard. Waymaker 

samlar bara ihop företagsinformation och utgör på så sätt ingen felkälla i sig. Avanza är 

en känd internetmäklare som man bör förhålla sig aningen kritisk till. Vi har erhållit 

företagens börsvärde genom Avanza och värdena vi fått fram är rimliga. Det finns ingen 

anledning att misstänka avanza för förvrängning av siffror. I fråga om företagens 

hemsidor, där vi i undantagsfall hämtat ägarstatistik, kan givetvis felaktigheter finnas 

men vi tror inte att företag av denna storlek redovisar felaktig data. Granskningen är hård, 

både av aktieägare och av Stockholmsbörsen. 

 

Eventuella felaktigheter som kan finnas i vår studie, tror vi, beror på den mänskliga 

faktorn. Detta gäller delvis de sekundära data vi utgått från och delvis fel som kan ha 

                                                 
13 Holme & Solvang ,”Forskningsmetodik”,1997 



 

 

uppstått vid själva bearbetningen. För att minimera den senare risken har vi varit 

noggranna och konsekventa samt kontrollerat beräkningar och resultat flera gånger.  

 

Några av aktierna har uteslutits ur studien på grund av att data om de saknades eller 

uppenbarligen var felaktig. Volvo hade felaktiga data då högsta dagskurs regelbundet var 

lägre än lägsta noterade dagskurs. Datan uteslöts därför från studien. Nobel Biocare 

saknade data för hela vår undersökningsperiod varför aktien uteslöts. Ingen ägarstatistik 

hittades för Norsk Hydro varför även denna utelämnades. För samtliga övriga aktier hade 

vi dock kompletta data vad gäller information om aktiekurser. Man bör ha denna saknad 

av data i åtanke när man drar slutsatser eftersom materialet inte är perfekt men vi anser 

att vi har tillräckligt många observationer för att detta inte ska spela en betydande roll.  

 

Vissa företag har inte redovisat information om sina insiders. I de flesta företag är som 

sagt denna del relativt låg, det vill säga sammanlagt under 1 %, varför detta har ringa 

effekt på vår studie. Man bör dock inte negligera detta faktum när man analyserar och 

drar slutsatser. 

 

 



 

 

 

3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

  

Detta kapitel inleds med en kort redogörelse för tidigare forskning kring ämnet. Sedan 

förklaras och utreds de termer som utgör nyckelbegrepp för uppsatsen. 

 

 

 

”Teorier är för oss mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns utvecklade 

rörande sammanhang och förhållanden mellan företeelser och som vi önskar att pröva 

mot den konkreta samhällssituationen14”. 

 

 

3.1  Tidigare forskning 

 

Det har tidigare skrivits diverse olika artiklar om floattalet och dess påverkan på 

kursrörelser. Dessa artiklar har dock haft andra infallsvinklar och berört andra marknader 

än den svenska. 

 

Cohen, Ness och Okuda med flera skrev 1976 en artikel om tunnhet och aktiers pris. De 

undersökte hur dessa påverkar avkastningen och bidrar till varians15. Marknaden för en 

viss aktie ansågs vara tunn när dess floattal var relativt lågt. De menade att 

avkastningsvariansen skiljer sig från aktie till aktie länder emellan och med sin studie 

ville de empiriskt bestämma vikten av tunnhet i förklarandet av dessa skillnader. Deras 

studie kom fram till att tunnhet på marknaden och aktiepriset var stora bidragande 

faktorer till avkastningsvarians. Daglig avkastningsvarians för individuella aktier såväl 

inom och utanför landsgränser kunde till stor del förklaras av aktiens tunnhet. Deras 

                                                 
14 Holme & Solvang ,”Forskningsmetodik”,1997, s50 
15 Kalman J.Cohen, WalterL.Ness, Hitoshi Okuda, Robert A.Schwartz and David K.Whitcomb. 
 



 

 

studie utgjordes följaktligen av en internationell jämförelse av olika marknader samtidigt 

som de undersökte den nationella marknaden, det vill säga USA. 

 

En något senare studie från 1978 med Cohen, Maier och Schwartz med flera drog 

slutsatsen efter empiriska undersökningar att tunnhet var en viktig och bestämmande 

faktor för varians16. Man fann att variansen för tunna säkerheter var mer volatil än 

variansen för tjocka säkerheter. 

 

Andra studier; Telser och Higimbotham17 (1977), Pagano18 (1989) och Tauchen och 

Pitts19 (1983), fann, även de, att tunna spekulativa marknader karaktäriserades av mer 

volatilitet än tjocka. En rimlig förklaring till detta är att tunna marknader generellt 

karaktäriseras av få transaktioner per tidsenhet. Därför är priset känsligare för påverkan 

av individuellt handlande. Det motsatta gäller för tjocka marknader. Transaktionerna är 

så många att individuellt handlande inte kan påverka marknadspriserna anmärkningsvärt. 

 

En ny metod gällande teknisk aktieanalys har utvecklats av Steve Woods och kallas för 

floatanalys20. Den är baserad på W.D Ganns bok ”Truth of the stock Tape”. Budskapet 

och det väsentliga i boken, enligt Steve Woods, är att det är viktigt att studera en akties 

volym i förhållande till de antal aktier som det verkligen handlas med. De antal aktier 

som det verkligen handlas med framgår följaktligen av floattal.  

 

Woods menar att floatanalys är det mest innovativa koncept som kommit till 

aktiemarknaden på decennier. Idén är att om en stor del av det tillgängliga aktiekapitalet 

(den del som är tillgänglig för aktiv handel, floaten) byter ägare medan aktiepriset står 

stilla i en topp eller dal kan man förvänta sig ett stort kast i aktiepriset. Den smarta 

handlaren köper i dalen och säljer på toppen. Woods säger att detta är så självklart när 

man sätter sig in i det att han inte förstår hur marknaden kunnat ignorera denna metod. 

                                                 
16 Kalman J.Cohen, Steven F.Maier, Robert A.Schwartz and David K.Whitcomb, “The returns generation 
process, returns     variance and the effect of thinness in securities markets” 
17 Telser,L.G. and Higimbotham,H.N.(1977),”Organized Futures Markets: cost and benefits” 
18 Pagano ,Marco., “Endogenous Market Thinness and Stock Price Volatility” 
19 Tauchen,G.E. and Pitts,M.(1983),”The price variability volume relationship on speculative markets” 
20 www.floatanalysis.com 



 

 

 

På www.floatanalysis.com står det att hans idéer har fått positivt gehör av andra experter. 

Hans metod är den enda som fokuserar på floattalet. Metoden bygger på relationen 

mellan aktiepris, omsättning och floattalet. 

 

 

3.2  Volatilitet  

 

Volatilitet uppkommer när en akties värde pendlar. Detta kan man mäta med 

standardavvikelsen21. 

Standardavvikelse är en statistisk term som förser oss med en god indikation på 

volatiliteten i en aktie. Den mäter hur långt kursen avviker från medelkursen. Ju större 

avvikelse slutkursen har från medelkursen, ju högre volatilitet och tvärtom. Ofta beräknar 

man standardavvikelsen på 20 dagar eftersom det representerar en vanlig månad22. Då vi i 

vår studie undersöker kortare intervall använder vi oss av spreaden mellan högsta och 

lägsta dagskurs, som vi nämnt ovan, för att få ett mått på volatiliteten. 

 

Volatiliteten är alltså ett mått på en akties rörlighet23. En låg volatilitet innebär att aktien 

rör sig långsamt medan en hög volatilitet innebär att aktien kastar sig vilt. Empiriska 

observationer visar att volatiliteten är högst i början och slutet av en trading day24.  

 

Volatiliteten har en rad olika användningsområden. Exempelvis kan storleken (hög, låg) 

på volatiliteten  användas för att bestämma om en aktie skall väljas eller inte. Låg 

volatilitet i en aktie antyder att aktien har förmåga att hålla sig vid sin underliggande 

trend medan en hög volatilitet antyder att aktien har förmågan att sticka iväg från sin 

underliggande trend. Det kan gå åt båda hållen, så att det till slut inte finns någon trend 

att följa i det korta perspektivet. Detta medför och innebär hög risk. På så sätt kan man 

                                                 
21 http://user.tninet.se/~sjx942j/modell/Volatilitet.htm 
22 http://user.tninet.se/~sjx942j/modell/Volatilitet.htm 
23 www.optionsanalys.nu 
24 www.nek.lu.se/option/Volatilitet 



 

 

avgöra om en aktie ska betraktas som en kort eller lång investering innan man stiger in i 

den. Volatiliteten kan även användas för att räkna ut det teoretiska värdet på optioner. 

 

När en aktie tycks ha fastnat inom ett visst område av volatilitet och sedan bryter ut ur 

området uppåt kan det betyda att trenden kommer att vända. Om den, å andra sidan, 

bryter ut nedåt kan det betyda att antalet och storleken på de kortsiktiga svängningarna 

kommer att minska. 

 

Att känna igen cykler i volatiliteten kan vara användbart för att fastställa lämpliga 

tidpunkter då ett utbrott kan förväntas. Många aktier har cykler med en hög grad av 

regelbundenhet. När det gäller volatilitet, så har den en tendens till att fortsätta i samma 

riktning som vändningen påbörjat25. 

 

 

                                                 
25 http://user.tninet.se/~sjx942j/modell/Volatilitet.htm 



 

 

 

3.3  Historisk volatilitet och Implicit volatilitet 

 

Det finns flera olika sätt att beräkna volatilitet på, exempelvis genom historisk volatilitet 

och implicit volatilitet.  

 

Historisk volatilitet grundar sig på en akties historiska avkastning, R. Det aritmetiska 

medelvärdet beräknas utifrån den historiska avkastningen där n står för det totala antalet 

observationer. 

∑
=

=
n

i n

R
R
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Kvadraten av differensen mellan avkastning och dess medelvärde beräknas. Dessa 

summeras och divideras med n-1. En skattning av variansen kan nu göras. 

∑
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Standardavvikelsen är lika med kvadratroten ur variansen. 

 

För att skatta volatiliteten på ovanstående vis finns några frågor som man måste ta 

ställning till. Antalet observationer som man ska använda sig av är viktigt, ju fler desto 

mer tillförlitlig blir resultatet. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att volatiliteten kan 

förändras över tiden och då är det inte bra att ta gamla, inaktuella värden eftersom 

skattningen då inte blir anpassad efter rådande premisser. 

 

Ytterligare ett problem är hur man ska bestämma en akties pris. Man kan mäta skillnaden 

mellan öppning och stängningskurs, eller så kan man göra såsom vi gjort i denna studie; 

mäta skillnaden mellan lägsta och högsta notering varje dag. Det är även tänkbart att 

bestämma en tidpunkt på dagen då en mätning sker. 

 



 

 

Hur man gör beror på materialets natur, vad man vill mäta och andra tänkbara faktorer. 

Det viktiga är att vara konsekvent och noggrann26. 

 

Den implicita volatiliteten, å andra sidan, beräknas med hjälp av en värderingsmetod, till 

exempel Black & Scholes. 

På en perfekt marknad anses den implicita volatiliteten vara en bra prognos över den 

framtida volatiliteten27. En stor fördel med att använda implicit volatilitet är att den har 

en inneboende tröghet mot plötsliga prischocker och därför inte reagerar lika häftigt som 

den historiska volatiliteten. Detta kan vara ett skäl till att använda den implicita 

volatiliteten istället för den historiska i tider av enstaka, kraftiga prisrörelser. 

 

 

3.4  Volatilitet i samband med kvartalsrapportering 

 

Kvartalsrapportering brukar, för företagen, innebära aktiekursfluktuationer. Ibland berörs 

dock kursen inte av den information som kommer ut i samband med kvartalsrapporter för 

att i andra fall påverkas betydligt mer. Idealiskt är att kursen följer en stabil trend som 

motsvarar marknadens avkastningskrav. När en börskurs fluktuerar kraftigt dagarna kring 

offentliggörandet av en kvartalsrapport anses informationen ofta vara osäker och det är 

den osäkra informationen som ger upphov till fluktuationerna28. 

 

                                                 
26 Jarrow & Turnbull, “Derivative Securities” 1996, s230 
27 www.methmath.com/Download/CCEMS%20WARRANTS%20Ver%20275.pdf 
28 Ball,R. Kathari,S. “ Security returns Around Earnings Announcements”, 1991  



 

 

 
Diagram 3 

Den Linjen visar volatilitet på en aktiekurs. Bilden är en visualisering av vår teori vad gäller volatilitet i 

samband med rapportering. Peaken på volatiliteten infaller med rapportdatum. Kurvan börjar 5 dagar innan 

rapportdatum och slutar 15 dagar efteråt. Man kan se att volatiliteten ökar innan rapportdatum, maximeras 

på själva rapportdagen för att sedan långsamt återgå till normal volatilitet. Detta tycks gälla generellt för 

samtliga aktier. Se även resultat nedan. 

 

 

3.5  Marknadseffektivitet 

 

Vi tycker att vi kan dra en parallell från vår studie till definitionen av en effektiv 

marknad. Är den svenska marknaden effektiv, halveffektiv eller svag? Det är av högsta 

vikt att analysera effektiviteten på marknaden eftersom vårt syfte är att undersöka 

abnormal volatilitet i samband med offentliggörandet av rapporter.  

 

I de flesta fall talar man om effektiviteten på marknaden relaterat till en akties pris och 

om detta är korrekt med tanke på vilken information som finns tillgänglig. Förändringar 

av aktiepris innebär ju per definition att volatilitet uppstår, vilket förklarar kopplingen till 

vårt syfte. 

 



 

 

En effektiv marknad uppstår då ett stort antal rationella aktörer kontinuerligt fattar beslut 

om tillgångarnas egentliga värde. Ett grundläggande kriterium är alltså att aktörerna 

agerar rationellt. Prisförändringar uppkommer endast om och när ny information 

tillkommer. Införlivas denna nya information tillräckligt snabbt i priserna ska det inte 

kunna vara möjligt för investerare att hinna köpa tillgången och tjäna pengar, då ägarna 

höjt priset. Ett köp eller en försäljning av en aktiepost har då ett förväntat nettovärde som 

är lika med noll. 

 

På en effektiv marknad speglar värdepappers prissättning all tillgänglig information29. En 

mer realistisk definition är att priserna reflekterar all information, så länge den marginella 

nyttan av att skaffa mer information överstiger den marginella kostnaden av att skaffa 

den. Om marknaden skall anses vara effektiv ”fullt ut” skall de båda kraven 

marknadsrationalitet och informationseffektivitet vara uppfyllda.  

 

Marknadsrationalitet innebär att inga systematiska skillnader mellan aktiepris och värdet 

på samma tillgång, baserat på nuvärdesberäkningar av kassaflödet föreligger. 

Informationseffektivitet innebär att ny information omedelbart bakas in i priset på en 

tillgång. 

 

Teorin om effektiva marknader har mynnat ut i ett flertal hypoteser, bland annat ”random 

walk”-hypotesen och den effektiva marknadshypotesen. Den senare växte fram under 60-

talet i och med den amerikanske forskaren Eugene Famas arbeten. Tre olika former av 

den effektiva marknadshypotesen har framställts30. 

 

Svag form av marknadseffektivitet: 

Priset idag innehåller all historisk information. Ny information tillkommer slumpmässigt 

och är oförutsägbar, vilket leder till att även prisförändringen sker slumpmässigt. Denna 

sortens marknad sägs följa en ”random walk”. Det går alltså ej att förutsäga 

morgondagens kurser genom att studera gårdagens. Historiska priser antas orelaterade 

                                                 
29 Ross, A., R., Westerfield, W.,R. & Jaffe,J., 2002, Corporate Finance, s341 
30 Fama, Eugene F, “Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work” (1970) 
 



 

 

med framtida och därigenom blir metoder som bygger på historiska fakta, som teknisk 

analys, värdelösa. 

 

Halvstark form av marknadseffektivitet 

All offentlig information reflekteras i priset på en aktie. Ny information påverkar 

aktiepriserna utan fördröjning eftersom ett stort antal professionella aktörer ständigt 

bevakar marknaden. I praktiken innebär denna form av marknadseffektivitet att det inte 

systematiskt går att göra övervinster när det tillkommer ny information.  

 

Stark form av marknadseffektivitet 

All information, publik såväl som insiderinformation, är tillgänglig. Detta leder till att 

ingen kan göra övervinster. 

 

På en perfekt marknad ska all information omedelbart avspeglas i aktiens pris, men i 

verkligheten påverkar olika typer av information aktiepriset olika snabbt31. Informationen 

kan delas in i tre olika typer: historisk, offentlig samt privat information32. 

 

 

                                                 
31 Fama, Eugene F, ”Efficient Capital Markets II”, (1991) 
32 Ross,S.,A., Westerfield, R., W.,& Jaffe,J.,F. 2002, Corporate Finance s 347 



 

 

 

 

Figur 2. Tre olika typer av information 

 

Den halvstarka formen av effektivitet anses dock vara den som stämmer bäst överens 

med effektiviteten på aktiemarknaderna. 

 

I en senare utkommen artikel gör Fama några mindre ändringar33. Förutom historiska 

priser tillkommer även parametrar som utdelning och kapitalkostnad. Test av svag 

effektivitet får namnet ” Tester om avkastningens förutsägbarhet” och halvstark 

marknadseffektivitet kallas för ”event studier”. Tester av stark marknadseffektivitet 

kallas ”test for private information”. 

 

 

                                                 
33 Fama, Eugene F, ”Efficient Capital Markets II”, (1991) 
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3.6  Börsvärde 

 

Ett företags börsvärde bestäms genom att multiplicera aktuell aktiekurs med totala antalet 

aktier. Om företaget utfärdat optioner, till exempel till anställda, ska dessa också tas med 

i beräkningarna.  

 

De företag vi undersöker har alla relativt höga börsvärden, i genomsnitt 24368,46 mkr34, 

vilket medför att man kan dra vissa slutsatser. Det är mycket sällsynt att ägare innehar 

mer än 10 % av aktiekapitalet eftersom det motsvarar så stora värden. Ägare som innehar 

så stora innehav är nästan uteslutande stora institutioner som förvaltar pengar åt sina 

kunder. Institutionerna kan mycket väl tänkas ha mer pengar att förvalta än vad som 

motsvaras av ett innehav, vilket förklaras med teorin att man inte ska ha alla äggen i 

samma korg.  

 

Ett av de företag som avviker från de övriga i vår studie är Telia AB. Detta kan förklaras 

av att Svenska Staten äger 50 % av Telias aktiekapital. 

 

Det är inte svårt att ana sambandet mellan ett företags värde och dess akties volatilitet. Ett 

företag värderat till 100 000 kronor förväntas enligt oss röra sig betydligt kraftigare upp 

och ner än ett företag värderat till 100 miljoner kronor. Storleken gör att det finns 

betydligt fler ägare. Anledningen till att aktierna får skild volatilitet är att många fler 

aktier omsätts i ett stort företag eftersom det finns många fler ägare. Ovanstående stycken 

motiverar varför vi valt att inkludera börsvärdet i vår analys. 

 

 

3.7  Insiders 

 
I Insiderstrafflagen 2000:1068 beskrivs insiderinformation som information om en icke 

offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligen påverka 

                                                 
34 Genomsnittet har beräknats med hjälp av börsvärdet för samtliga företag på A-listan 



 

 

kursen på finansiella instrument35. Av detta följer att de som berörs eller innehar sådan 

information definieras som insider. Det är oftast personer som sitter i föregens ledning 

och styrelse som är insiders. 

 

Insiderägandet är ofta totalt mindre än 1 % i företag på a-listan, det vill säga de företag vi 

studerat. Insiders bedöms inte handla aktivt med sina aktier, och de som gör det äger ofta 

små poster.  

 

                                                 
35 www.fi.se 



 

 

 

4 Regression 
 

 

Vi vill med detta kapitel ge en beskrivning av de modeller vi kommer att använda oss av 

när vi analyserar de data vi samlat in. De resultat som vi presenterar i nästa kapitel har vi 

följaktligen fått fram genom att använda oss av nedanstående begrepp och verktyg. 

 

 

 

4.1  Presentation av begreppet regressionsanalys 

 

Regression har kommit att bli det område i statistiken där sambandet mellan olika 

variabler studeras36. 

Man kan undersöka och försöka bevisa detta samband mellan två eller flera variabler 

genom att använda sig av en statistisk metod som kallas för regressionsanalys.  

 

Regressionsanalysen anger om det finns ett samband mellan variablerna, hur det ser ut 

samt hur starkt detta samband är; man kan följaktligen kalla den för en statistisk 

sambandsanalys.  

 

Modellen är uppbyggd som en ekvation där en eller flera oberoende variabler med värdet 

x påverkar en beroende variabel med värdet y. För att ett orsakssamband skall föreligga 

mellan två variabler är det nödvändigt att variablerna är korrelerade, det vill säga en 

förändring i den oberoende variabeln åtföljs av en förändring i den beroende variabeln. 

Sambandet mellan variablerna kan vara positivt eller negativt, linjärt, exponentiellt, följa 

en andragradskurva, eller se ut på något annat sätt37.  

 

 

                                                 
36 Svante Körner & Lars Wahlgren, ”Praktisk statistik”,1996 
37 Svante Körner & Lars Wahlgren ,”Praktisk statistik”,1996 



 

 

4.2  Regressionslinjen 

 

Regressionslinjen bestäms genom att använda en objektiv men också komplicerad metod 

som kallas för minsta-kvadrat-metoden (MK-metoden).  I MK-metodens mening är 

regressionslinjen den linje som bäst beskriver statistiska samband mellan olika 

variabler38. 

MK-metoden bestämmer den linje som minimerar kvadratsumman av linjens värde minus 

observationens värde. MK- metoden innebär att konstanterna a och b i den räta linjens 

ekvation, 

xy ⋅+= βα  

Regressionslinjens formel ser enligt följande: 

xy ⋅+= βα  

där y  och x  är medelvärden för de båda variablerna och a anger var regressionslinjen 

skär y-axeln. Det kan också ses som det värde som variabeln y i genomsnitt antar när 

variabeln x = 0. 

β räknas ut enligt formel nedan 
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och är linjens riktningskoefficient och kallas regressionskoefficienten. Den anger med 

hur många enheter y ändras när man ökar x med en enhet.  

 

Kring det genomsnittsvärde som regressionslinjen representerar finns det individuella 

variationer. Dessa variationer kallas för spridningar kring regressionslinjen. Den enskilda 

observationens avvikelse från regressionslinjen kallas för en residual. 

 

MK- metoden innebär, sammanfattningsvis, att man bestämmer konstanterna α och β i 

regressionslinjen så att summan av de kvadrerade residualerna blir så liten som möjligt. 

Detta arbete låter man med fördel en dator utföra. Residualkvadratsumman, 2R , är i sin 

                                                 
38 Svante Körner & Lars Wahlgren, ”Praktisk statistik”,1996 



 

 

tur ett mått på observationernas avstånd till linjen, det vill säga hur väl regressionslinjen 

beskriver materialet.   

 

Dividerar man SSR, förklaringsgraden för en orsaksvariabel, med SST, totala 

residualkvadratsumman 2R , erhåller man förklaringsgraden vilken ligger mellan 0 och 1 

och bör vara så nära 1 som möjligt39. 

 

 

4.3  Multipel Regressionsanalys 

 

Sambandet mellan två variabler kan alltså beskrivas på flera olika sätt. För att analysen 

ska bli realistisk krävs dessutom ofta att man samtidigt studerar sambandet mellan den 

oberoende variabeln och flera orsaksvariabler, det vill säga utföra en multipel 

regressionsanalys40. 

I vår studie har vi flera orsaksvariabler varför en multipel regressionsanalys är lämplig att 

genomföra. Ekvationen för en multipel regressionslinje ser ut enligt nedan: 

nn xxxY βββα ++++= ...2211  

Vi har två stycken förklarande variabler i vår regressionsanalys; börsvärdefloattal ββ ,  

 

I talet 2
justeradR  är hänsyn till antalet frihetsgrader tagen. 2

justeradR  och är ett tal som ska 

användas när man ska avgöra om ytterligare orsaksvariabler ska tas med i analysen eller 

ej. Om  2
justeradR  ökar när ytterligare variabler tas med bör man exkludera dessa. Antalet 

frihetsgrader beräknas med (n-k-1), n = antalet observationer och k antalet förklarande 

variabler.  

 

 

  

                                                 
39 Svante Körner & Lars Wahlgren, ”Statistisk Dataanalys”, s332 
40 www.Handels.gu.se/stat/software/spsshelp/b133.htm 



 

 

5 RESULTAT 
 

 

I detta kapitel kommer vi att visa resultaten från vår regressionsanalys. Vi börjar med att 

redovisa diagram och ANOVA-tablåer för resultaten för att i slutet av kapitlet ge en 

förklaring till resultaten. 

 

 
 
5.1  Enkel regression mellan floattalet och volatilitet 

 
5.1.1 Regressionsanalys av volatiliteten 5 dagar innan rapporttillfälle i förhållande 

till floattalet 
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Volatilitet = -0,349261 + 0,0069211 Floattal

S = 0,446466      R-Sq = 8,8 %      R-Sq(adj) = 7,2 %

Regression

95% PI

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1     2054,8    2054,76   5,60414  0,021 
Error             58    21265,7     366,65                  
Total             59    23320,5    
 
Diagram 4 med tillhörande ANOVA tablå. 
 



 

 

Vi kan konstatera att ett statistiskt säkerställt samband föreligger mellan floattalet och 

volatiliteten i intervallet 5 till 1 dag innan rapportdatum eftersom P-talet är under 5 %. 

Resultatet säger att ju högre floattal desto högre volatilitet.  

 

 

 
 
5.1.2 Regressionsanalys av volatiliteten på rapportdagen i förhållande till floattalet 
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S = 2,08808      R-Sq = 22,1 %      R-Sq(adj) = 20,8 %

Volatilitet = -0,924409 + 0,0555097 Floattal

95% PI

Regression

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1     71,858    71,8581   16,4810  0,000 
Error             58    252,884     4,3601                  
Total             59    324,742   
 
Diagram 5 med tillhörande ANOVA-tablå. 
 
Ett trestjärnigt signifikant säkerställt samband finns mellan floattalet och volatiliteten då 

P-talet är mindre än 0,1 %. Regressionsformeln berättar att volatiliteten ökar ju högre 

floattalet är. 

 



 

 

 
5.1.3 Regressionsanalys av volatiliteten 1-5 dagar efter rapporttillfälle i 

förhållande till floattalet 
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S = 0,701978      R-Sq = 5,0 %      R-Sq(adj) = 3,4 %

Volatilitet = -0,188553 + 0,0080505 Floattal

95% PI

Regression

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1     1,5114    1,51142   3,06716  0,085 
Error             58    28,5808    0,49277                  
Total             59    30,0922                             
 
Diagram 6 med tillhörande ANOVA-tablå. 
 
Vi ser att en tendens till samband finns men att den inte är statistiskt säkerställd eftersom 

P-talet överstiger 5 % -gränsen. Inget samband kan därför fastslås.  

 



 

 

 
5.1.4 Regressionsanalys av volatiliteten 6-10 dagar efter rapporttillfälle i 

förhållande till floattalet 
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S = 0,621111      R-Sq = 0,5 %      R-Sq(adj) = 0,0 %

Volatilitet = -0,219291 + 0,0021526 Floattal

95% PI

Regression

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1     0,1081   0,108063  0,280116  0,599 
Error             58    22,3752   0,385779                  
Total             59    22,4832   
 
Diagram 7 med tillhörande ANOVA-tablå. 
 
Sambandet mellan floattalet och volatiliteten i intervallet 6-10 dager efter rapportdatum 

är starkare än i diagram 4 men ej heller statistiskt säkerställt. P-tal större än 5 %. 



 

 

 
5.1.5 Regressionsanalys av volatiliteten 11-15 dagar efter rapporttillfälle i 

förhållande till floattalet 
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S = 0,496118      R-Sq = 0,1 %      R-Sq(adj) = 0,0 %

Volatilitet = -0,189928 - 0,0007881 Floattal

95% PI

Regression

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1     0,0145   0,014485  5,89E-02  0,809 
Error             58    14,2757   0,246133                  
Total             59    14,2902   
 
Diagram 8 med tillhörande ANOVA-tablå. 
 

P-talet är över 5 % varför sambandet inte kan fastslås. Vi ser en tendens till att ett 

inverterat samband skulle kunna finnas. 

 



 

 

 
5.1.6 Regressionsanalys av genomsnittsvolatiliteten  från 20010101 till 20021204 i 

förhållande till floattalet 
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S = 1,11769      R-Sq = 25,1 %      R-Sq(adj) = 23,8 %

totalt snitt = 0,914872 + 0,0322927 Floattal

95% PI

Regression

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1    24,3191    24,3191   19,4674  0,000 
Error             58    72,4547     1,2492                  
Total             59    96,7739                             
 
Diagram 9 med tillhörande ANOVA-tablå. 
 

Ett starkt samband mellan floattalet och den genomsnittliga volatiliteten från och med 

20010101 till och med 20021204 föreligger. 

 

 



 

 

 
5.1.7 Regressionsanalys mellan floattalet och standardavvikelsen 
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S = 16,7626      R-Sq = 7,3 %      R-Sq(adj) = 5,6 %

STDev  = 8,15733 + 0,234659 f loattal

95% PI

Regression

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1     1216,9    1216,90   4,33085  0,042 
Error             55    15454,2     280,98                  
Total             56    16671,1   
   
Diagram 10 med tillhörande ANOVA-tablå. 

Det finns ett signifikant säkerställt samband mellan floattalet och standardavvikelsen. 

Volatiliteten beräknades med hjälp av standardavvikelsen baserad på aktiernas 

stängningskurser. 

 
 



 

 

 
5.2  Resultatredogörelse 

 

Resultaten i diagram 2 till och med 7 är skiftande. I diagram 2 fastslås att ett signifikant 

samband mellan floattalet och den genomsnittliga volatiliteten i intervallet 5 dagar innan 

rapportdag till 1 dag innan finns. Formeln  

Volatilitet = -0,349261 + 0,0069211* Floattalet  

 

förtäljer att volatiliteten ökar med 0,007 % för varje procent som floattalet ökar. Detta 

kan tyckas vara lite men om man ställer det i relation till att volatiliteten hos de flesta 

observationerna ligger mellan - 1 % och 1 % så är det en ökning av betydelse. 

Exempelvis så innebär ett 20 % högre floattal en ökning av volatiliteten med cirka 0,138 

vilket motsvarar cirka 14 procent. 

 
Sambandet mellan floattalet och volatiliteten kan fastställas i diagram 2, 3 och 7. 

Samtliga analyser säger oss att om floattalet ökar så ökar även aktiens volatilitet. Ett 

positivt samband föreligger. Förklaringsgraden, 2R , är dock relativt lågt i samtliga fall. 

 

Diagram 8 visar att samma samband som vi tidigare konstaterat fastslås även om vi 

använder oss det konventionella sättet att mäta volatilitet på; genom standardavvikelse. 

 

I bilaga 1 presenteras enkel regressionsanalys mellan floattalet och orensade värden på 

volatiliteten. Resultatet är i paritet till resultatet för analysen av de rensade värdena. 

Värdena är något bättre vilket förklaras med att sambandet mellan floattalet och 

genomsnittsvolatiliteten är relativt stark. 

 

 

5.3  Multipel regression 

 

Vi utförde även en multipel regression med börsvärdet och floattalet som orsaksvariabler. 

Resultatet redovisar vi nedan som en ANOVA-tablå. Då resultaten från samtliga multipla 



 

 

regressionsanalyser visar att börsvärdet ej bör tas med som en förklarande faktor nöjer vi 

oss med att redovisa den första ANOVA-tablån här. Övriga återfinns i Bilaga 2. 



 

 

 

5.3.1 Regression Analysis: Volatilitet -5 versus Floattal; börsvärde 
  
Volatilitet -5 = - 0,342 + 0,00631 Floattal +0,000001 börsvärde 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant      -0,3424      0,2091      -1,64    0,107 
Floattal     0,006307    0,003023       2,09    0,041 
börsvärd   0,00000147  0,00000177       0,83    0,409 
 
S = 0,4477      R-Sq = 9,9%      R-Sq(adj) = 6,7% 
 

Vi ser att börsvärdet ej bör tas med eftersom P-talet är 40,9 %.  

 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         2      1,2556      0,6278      3,13    0,051 
Residual Error    57     11,4227      0,2004 
Total             59     12,6783 
 

 

Även i ANOVA-tablån ser vi att börsvärdet ej bör tas med eftersom P-talet är mycket 

högre än i den enkla regressionsanalysen för samma intervall. Se diagram 5.1.1. 

 
 
5.4  T-test av två mängder 

 
5.4.1 T-test mellan volatiliteten 5 dagar till 1 dag innan rapportdag och 

volatiliteten på rapportdag 
 
 
           N      Mean     StDev   SE Mean 
Volatili  59      3,30      1,48      0,19 
Volatili  59      6,10      3,28      0,43 
 
Difference = mu Volatilitet - mu Volatilitet. 
Estimate for difference:  -2,802 
95% CI for difference: (-3,733; -1,871) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -5,99  P-Value = 0,000  DF = 80 
 
Tabell 1. 
 
Det finns en signifikant skillnad mellan de båda mängderna. Volatiliteten är högre på 

rapportdagen än i intervallet 5 till 1 dag innan. Samma skillnad konstateras mellan 

rapportdagen och intervallen 1 till 5 dagar efter rapporten, 6 till 10 dager efter samt 11 till 

15 dagar efter. Dessa resultat redovisas i Bilaga 3. 



 

 

 

Vi har valt att ta med ett t-test då vi ville bevisa figur 3. Vi vill visa att det verkligen är 

skillnad mellan volatiliteten 5 dagar före rapportdag och på själva rapportdagen. 

 

 

5.5  Redogörelse för den kvalitativa intervjun 

 
I samband med den statistiska studien genomfördes en enkel intervjustudie med personer 

som är aktiva börsmäklare med licens på Stockholmsbörsen. De hade ej tidigare hört talas 

om begreppet floattal och en förklaring av begreppet gavs väl medvetet om att intervjun 

till viss del skulle kunna bli ledande. Detta följdes upp med en aktiv diskussion där de 

fick redogöra sina åsikter på Floattalets betydelse för volatiliteten. 

 

En av de intervjuade ansåg att Floattalets betydelse inte kunde vara speciellt stor på den 

Svenska marknaden då olika aktieslag med separata röstlängder förekommer41. Han 

poängterade också att detta gjorde att större ägare hade mindre kapital men mer kontroll. 

Han tyckte dock att ämnet var mycket intressant och uteslöt inte att floattalet kunde 

påvisa intressanta resultat på aktier med lägre omsättningshastighet. 

 

Den andra personen som intervjuades ansåg att då floattalet ej tidigare benämnts i 

Sverige så kunde dess betydelse endast vara av ringa natur42.  

 

                                                 
41 Martin Andersson den 20 December 
42 Henrik Strömqvist den 20 December 



 

 

 

6 ANALYS 
 

 

I detta kapital kommer tolkningar samt analyser att genomföras utifrån de diagram och 

resultat som presenterades i föregående kapital.  

 

 

 

Vi har hela tiden varit medvetna om att vår förförståelse kunnat påverka 

resultattolkningen43. Därför har vi under hela processen försökt att ha en kritisk hållning 

till det undersökta och de resultat vi fått fram. 

 

6.1  Regression 

 
Tidigare forskning inom området visar att ett negativt samband mellan volatilitet och 

floattalet föreligger. Marknadstunnhet har bevisats vara en stor bidragande faktor till en 

ökad volatilitet. Marknadstunnhet innebär, som ovan nämnts, att företaget har ett lågt 

floattal vilket i sin tur innebär att få aktier finns ute och handlas aktivt med.Våra resultat 

visar dock på att ett motsatt förhållande råder. Högre floattal innebär i vår studie att även 

volatiliteten är högre. Detta resultat förvånar oss med tanke på tidigare forskning. Vi har 

flera teorier om varför vi erhöll detta resultat och tänker redogöra för dessa nedan. 

 
Vi började ifrågasätta vår metod och de data vi använt. I tidigare forskning i ämnet har 

man använt sig av standardavvikelsen som ett mått på volatilitet varför vi även gjort en 

regressionsanalys mellan denna detta mått på volatilitet och floattalet. Resultatet 

överensstämmer dock med det tidigare resultat vi fick vilket amplifierar vår metod. Se 

Regressionsanalys i diagram 10 ovan. 

                                                 
43 Holme & Solvang ,”Forskningsmetodik”,1997 



 

 

 
 
6.2  Mikrovariablers påverkan 

 
Ägarstruktur avgör floattalets storlek. En förklaring till våra resultat kan vara att 

ägarförhållandena ser annorlunda ut i Sverige än i övriga världen. Vi tror inte att 

förändring i ägarförhållandet under vår studies tidsram har påverkat vårt resultat. I 

floattalets definition ingår, som tidigare nämnts, en femprocentig ägargräns. Om det finns 

många ägare som ligger nära denna gräns, antingen under eller över, så kan det påverka 

floattalet. Detta kan i sin tur ha påverkat våra resultat. 

 

I Sverige har vi olika röststyrka beroende på aktieslag. De långsiktiga ägarna behöver, i 

vissa fall, bara äga en liten del av aktiekapitalet för att ha stor rösträtt. Detta kan påverka 

floattalen i Sverige och vara en förklaring till våra resultat. 

 

Vissa av företagen stör undersökningen på grund av olika faktorer. Exempelvis Telia är 

till hälften statligt ägt och företag som SAS, ABB och Ericsson som har haft oerhört 

turbulenta år. 

 

  

6.3  Makrovariablers påverkan 

 
Marknadens intresse för företagen är en bidragande faktor till volatiliteten. Efter att 

börsen gått ner kraftigt har intresset för aktiemarknaden bitvis varit relativt lågt. Det har 

alltså skiftat över undersökningsperioden vilket kan ha påverkat våra resultat. Det är dock 

svårt att utröna på vilket sätt och med vilken storlek det har påverkat våra resultat. 

 

En annan makrovariabel som påverkar en akties volatilitet kan vara skatteklimatet, till 

exempel förmögenhetsskatten. Stora aktieinnehav i enskilda företag kan i Sverige 

motverkas av denna. Skillnader förekommer mellan olika länder vilket också kan vara en 

förklaring till varför vår studie inte överensstämmer med tidigare forskning.  

 



 

 

Divergensen i resultatet mellan tidigare forskning och vår studie kan även ha påverkats 

av skillnader i andra makrofaktorer. Det har till förflutit lång tid sedan Cohen med flera44 

genomförde sin studie och förutsättningarna har på många sätt ändrats. Exempelvis har 

transaktionskostnaderna sänkts betydligt vilket öppnat marknaden för ett helt annat 

klientel. Detta kan ha effekt på volatiliteten tror vi. 

 

 

6.4  Övriga teorier 

 
Företagens storlek kan ha haft betydelse för floattalets samband med volatiliteten. 

Exempelvis Holmen som har ett floattal på 55.3% och ett börsvärde på 21148 mkr. 

Fastän floattalet är relativt lågt finns det aktier med ett sammanlagt stort värde ute på 

marknaden vilket gör att volatiliteten inte har något samband med floattalet. Det finns 

helt enkelt så mycket aktier ute trots det låga floattalet att volatiliteten inte påverkats. Vi 

tror att detta kan vara en förklaring till varför vårt resultat inte överensstämde med 

tidigare forskning. Detta förklarar även varför börsvärdet ej bör tas med som 

orsaksvariabel. Se avsnitt 5.3.1. 

 

Förklaringsgraden för floattalet som orsaksvariabel till volatiliteten är i diagram 4,5 och 9 

relativt låg vilket indikerar på att andra faktorer påverkar mycket. Dock är det signifikant 

säkerställt att floattalet har betydelse.  

 

 

6.5  Volatilitet i samband med rapporter 

 
Vårt resultat visar att en säkerställd skillnad finns mellan volatiliteten på rapportdagen 

och tiden före och efter rapporten. Se tabell1 i resultatkapitlet. Detta säger oss att våra 

siffror inte är helt värdelösa utan snarare styrker vår metod. Mer detaljerat säger detta oss 

att vår aktieinformation och rapportdatum är korrekta.  

 

                                                 
44 Kalman J.Cohen, Steven F.Maier, Robert A.Schwartz and David K.Whitcomb (1978)  
 



 

 

 
 



 

 

7 SLUTDISKUSSION 
 

 

I detta kapitel kommer vi att försöka dra slutsatser från våra resultat och vår analys. I 

slutet av kapitlet kommer vi att ge förslag på framtida forskning. 

 

 

 

7.1  Slutsats 

 
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka om det finns något samband mellan 

floattalet och volatiliteten i samband med offentliggörelse av kvartalsrapportering. Vi kan 

konstatera att ett samband existerar i vissa analyser även om det är relativt svagt. 

Förmodligen finns det många andra variabler som påverkar volatiliteten som vi ej 

undersökt. I bästa fall förklarades 25 % av volatiliteten med hjälp av floattalet vilket får 

anses som ett blekt resultat. 

 

Tidigare forskning menar att ett starkt samband mellan floattalet och volatilitet finns och 

att tunnhet, det vill säga ett lågt floattal, medför hög volatilitet vilket står i motsats till 

vårt resultat. Flera teorier om varför vårt resultat visar annorlunda har redovisats och 

några av de troligaste beskrivs nedan. 

 

• I Sverige har vi olika röststyrka beroende på aktieslag. De långsiktiga ägarna 

behöver, i vissa fall, bara äga en liten del av aktiekapitalet för att ha stor rösträtt. 

Något som påverkar ägarstrukturen och därmed floattalet. 

• I floattalets definition ingår, som tidigare nämnts, en femprocentig ägargräns. Om 

det finns många ägare som ligger nära denna gräns, antingen under eller över, så 

påverkar det floattalet. 



 

 

• Marknadens intresse för företagen är en bidragande faktor till volatiliteten. Efter 

att börsen gått ner kraftigt har intresset för aktiemarknaden bitvis varit relativt 

lågt. Det har alltså skiftat över undersökningsperioden. 

• Transaktionskostnaderna har sänkts betydligt på några decennier vilket öppnat 

marknaden för ett helt annat klientel. Detta kan ha effekt på volatiliteten. 

 

Det är svårt att dra slutsatser om hur dessa olika förklaringar i själva verket påverkar vår 

studie men vi är övertygade om att de spelar roll.  

 

 

 

7.2  Förslag till framtida forskning 

  

En liknande studie skulle kunna genomföras fast med mindre företag (storleksmässigt) i 

undersökningen, exempelvis företag noterade på Stockholmsbörsens O-lista. 

 

Man kan även tänka sig en undersökning av floattalets relation till aktiers prissättning så 

som bland andra Cohen, Ness och Okuda genomförde fast för den svenska 

aktiemarknaden. 

 

En multipel regressionsanalys med fler orsaksvariabler än floattalet och börsvärdet skulle 

kunna leda till ett bättre resultat. Man skulle kunna ha med orsaksvariabler såsom 

skattepolitik, aktieslag och avkastning. Även andra gränser för floattalet än 5 % kan 

undersökas, framförallt lägre. 

  



 

 

8 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 

 

Publicerade Källor  

 

Tidskrifter 

 

Ball, R., Kathari, S., 1991, “Security returns around Earnings Announcements”, The 

Accounting Review, Vol. 66, No. 4 October, s. 718-738 

 

Fama, Eugene F.,”Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work”, 

Journal of Finance 25, no. 2, May 1970 

 

Fama, Eugene F., ”Efficient Capital Markets II”, Journal of Finance 46, no. 5, December 

1991 

 

Kalman J.Cohen, WalterL.Ness, Hitoshi Okuda, Robert A.Schwartz and David 

K.Whitcomb.,”The determinants of common stock returns volatility: an international 

comparison”, Journal of Finance 35, no.2 ( May 1976) 

 

Kalman J.Cohen, Steven F.Maier, Robert A.Schwartz and David K.Whitcomb., “The 

returns generation process, returns variance and the effect of thinness in securities 

markets”, Journal of Finance34, no.1 (March 1978) 

 

Pagano ,Marco., “Endogenous Market Thinness and Stock Price Volatility”, Review of 

Economic Studies ( 1989 ) 56, 269-288 

 

Tauchen,G.E. and Pitts,M.(1983),”The price variability volume relationship on 

speculative markets”, econometrica, 51, 485-505 

 



 

 

Telser,L.G. and Higimbotham,H.N.(1977),”Organized Futures Markets: cost and 

benefits”, Journal of political economy,85, 969-1000 

 

 

 

 

 

 

Litteratur 

 

Carlsson, Malmström, Stever, “Volatiliteten på aktiemarknaden”, kandidatuppsats vid 

Lunds Universitet, 2001 

 

Holme & Solvang, ”Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa studier”, 

Studentlitteratur AB, 1997 

 

Jarrow Robert & Turnbull Stuart. ”Derivative Securities”, 1996, Southwester college 

publishing, Cincinnati, Ohio 

 

Körner, Svante & Wahlgren, Lars,”Praktisk Statistik”. 1996, Studentlitteratur i Lund 

 

Körner, Svante & Wahlgren, Lars, “Statistisk Dataanalys”, 2000, Studentlitteratur i Lund 

 

Ogden, P Joseph & Jen, C Frank & O´Connor, F Philip. ”Advanced Corporate Finance: 

Policies and Strategies”, Prentice Hall  

 

Ross, A., R., Westerfield, W., R. & Jaffe,J., 2002, “Corporate Finance”, sjätte upplagan 

 

 

Elektroniska källor 

 



 

 

http://www.afv.se 

http://www.avanza.se 

http://www.di.se 

http://www.ehl.lu.se/biblioteket 

http://www.fi.se 

http://www.floatanalysis.com 

http://www.jstor.org 

http://www.nordnet.se 

http://www.optionsanalys.nu/pages/education/dictionary.aspx 

http://www.stockholmsborsen.se 

http://www.stockholmsborsen.se/slutkurser 

http://www.waymaker.se 

http://user.tninet.se/~sjx942j/modell/Volatilitet.htm 

 

Informationssystemet Six Trust (4 december 2002), LINC Lunds Universitet 

 

 

 

 

Muntliga källor 

 

Andersson Martin Nordnet Securities 2002-12-20 

Strömqvist Henrik Eurotrade Securities Luxemburg 2002-12-20 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGOR 

 

Bilaga 1. Orensade värden. 

Regressionsanalys mellan floattalet och volatiliteten 5 dagar till 1 dag innan 

rapportdatum. Orensade värden. 

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1     31,969    31,9689   19,2795  0,000 
Error             57     94,516     1,6582                  
Total             58    126,485   
 



 

 

Regressionsanalys mellan floattalet och volatiliteten på rapportdagen. Orensade 

värden. 

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1    162,947    162,947   20,2190  0,000 
Error             57    459,369      8,059                  
Total             58    622,317   
 



 

 

Regressionsanalys mellan floattalet och volatiliteten 5 dagar efter rapportdatum. 

Orensade värden. 

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1     34,014    34,0140   13,9005  0,000 
Error             57    139,477     2,4470                  
Total             58    173,491                             
 

 



 

 

Regressionsanalys mellan floattalet och volatiliteten 6 till 10 dagar efter 

rapportdatum. Orensade Värden. 

 

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1     24,671    24,6707   14,9207  0,000 
Error             57     94,247     1,6535                  
Total             58    118,918                             
 

 



 

 

Regressionsanalys mellan floattalet och volatiliteten 11 till 15 dagar efter 

rapportdatum. Orensade värden. 

 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1     20,277    20,2766   13,7544  0,000 
Error             57     84,029     1,4742                  
Total             58    104,305      



 

 

Regressionsanalys av genomsnittsvolatiliteten  från 20010101 till 20021204 i 
förhållande till floattalet. Orensade värden. 

 
 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1    21,2360    21,2360   18,0805  0,000 
Error             57    66,9480     1,1745                  
Total             58    88,1840      
 



 

 

Bilaga 2. 

Regression Analysis: Volatilitet dag 0 versus Floattal; börsvärde 
 
The regression equation is 
Volatilitet dag 0 = - 0,967 + 0,0593 Floattal -0,000009 börsvärde 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant      -0,9666      0,9734      -0,99    0,325 
Floattal      0,05928     0,01408       4,21    0,000 
börsvärd  -0,00000902  0,00000823      -1,10    0,278 
 
S = 2,084       R-Sq = 23,7%     R-Sq(adj) = 21,1% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         2      77,081      38,540      8,87    0,000 
Residual Error    57     247,661       4,345 
Total             59     324,742 
 
 

Regression Analysis: Volatilitet dag 1- 5 versus Floattal; börsvärde 
 
 
The regression equation is 
Volatilitet dag 1- 5 = - 0,182 + 0,00745 Floattal +0,000001 börsvärde 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant      -0,1818      0,3299      -0,55    0,584 
Floattal     0,007447    0,004771       1,56    0,124 
börsvärd   0,00000144  0,00000279       0,52    0,607 
 
S = 0,7064      R-Sq = 5,5%      R-Sq(adj) = 2,2% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         2      1,6452      0,8226      1,65    0,201 
Residual Error    57     28,4470      0,4991 
Total             59     30,0922 
 
 

Regression Analysis: Volatilitet dag 6 - 10 versus Floattal; börsvärde 
 
 
The regression equation is 
Volatilitet dag 6 - 10 = - 0,224 + 0,00253 Floattal -0,000001 börsvärde 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant      -0,2235      0,2922      -0,76    0,448 
Floattal     0,002531    0,004226       0,60    0,552 
börsvärd  -0,00000091  0,00000247      -0,37    0,715 
 
S = 0,6258      R-Sq = 0,7%      R-Sq(adj) = 0,0% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         2      0,1607      0,0803      0,21    0,815 
Residual Error    57     22,3225      0,3916 



 

 

Total             59     22,4832 

 



 

 

Regression Analysis: Volatilitet dag 11 - 15 versus Floattal; börsvärde 
 
 
The regression equation is 
Volatilitet dag 11 - 15 = - 0,196 - 0,00029 Floattal -0,000001 börsvärde 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant      -0,1955      0,2330      -0,84    0,405 
Floattal    -0,000287    0,003369      -0,09    0,932 
börsvärd  -0,00000120  0,00000197      -0,61    0,546 
 
S = 0,4988      R-Sq = 0,7%      R-Sq(adj) = 0,0% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         2      0,1065      0,0533      0,21    0,808 
Residual Error    57     14,1837      0,2488 
Total             59     14,2902 

 
 

Regression Analysis: totalt snitt versus Floattal; börsvärde 
 
 
The regression equation is 
totalt snitt = 0,948 + 0,0293 Floattal +0,000007 börsvärde 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       0,9479      0,5148       1,84    0,071 
Floattal     0,029341    0,007444       3,94    0,000 
börsvärd   0,00000706  0,00000435       1,62    0,110 
 
S = 1,102       R-Sq = 28,4%     R-Sq(adj) = 25,9% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         2      27,517      13,759     11,32    0,000 
Residual Error    57      69,257       1,215 
Total             59      96,774 
 
Source       DF      Seq SS 
Floattal      1      24,319 
börsvärd      1       3,198 



 

 

Bilaga 3 

T-test mellan volatiliteten på rapportdagen och 5 dagar efter. 
           N      Mean     StDev   SE Mean 
Volatili  59      3,54      1,73      0,23 
Volatili  59      6,10      3,28      0,43 
 
Difference = mu Volatilitet.. - mu Volatilitet. 
Estimate for difference:  -2,565 
95% CI for difference: (-3,523; -1,606) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -5,32  P-Value = 0,000  DF = 88 

 

T-test mellan volatiliteten på rapportdagen och 6 till 10 dagar efter. 

 

           N      Mean     StDev   SE Mean 
Volatili  59      3,10      1,43      0,19 
Volatili  59      6,10      3,28      0,43 
 
Difference = mu Volatilitet... - mu Volatilitet. 
Estimate for difference:  -3,005 
95% CI for difference: (-3,931; -2,079) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -6,46  P-Value = 0,000  DF = 79 

 

T-test mellan volatiliteten på rapportdagen och 11 till 15 dagar efter. 

 
           N      Mean     StDev   SE Mean 
Volatili  59      2,93      1,34      0,17 
Volatili  59      6,10      3,28      0,43 
 
Difference = mu Volatilitet, - mu Volatilitet. 
Estimate for difference:  -3,175 
95% CI for difference: (-4,093; -2,258) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -6,89  P-Value = 0,000  DF = 76 
 

 

T-test mellan volatiliteten på rapportdagen och totalt genomsnitt 
 
           N      Mean     StDev   SE Mean 
Genomsni  59      3,18      1,23      0,16 
Volatili  59      6,10      3,28      0,43 
 
Difference = mu Genomsnittlig volatilitet - mu Volatilitet. 
Estimate for difference:  -2,929 
95% CI for difference: (-3,837; -2,021) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -6,43  P-Value = 0,000  DF = 74 
 

 



 

 

Bilaga 4. Rapportdatum 
Aktie 2001;Q3 2001;Q4 2002;Q1 2002;Q2 2002;Q3 
ABB 2001-10-24 2002-02-13 2002-04-24 2002-07-24 2002-10-24 
Allgon 2001-10-16 2002-01-22 2002-04-22 2002-07-16 2002-10-18 
Assa Abloy 2001-11-06 2002-02-07 2002-04-29 2002-08-09 2002-11-07 
Astra Zeneca 2001-10-24 2002-01-31 2002-04-25 2002-07-25 2002-10-24 
Atlas Copco 2001-10-23 2002-02-14 2002-04-29 2002-07-18 2002-10-24 
Autoliv 2001-10-18 2002-01-24 2002-04-18 2002-07-18 2002-10-17 
Beijer  2001-10-23 2002-01-31 2002-04-25 2002-08-15 2002-10-23 
Berg B  2001-11-14 2002-02-11 2002-05-16 2002-08-26 2002-11-20 
Bilia 2001-10-29 2002-02-06 2002-05-06 2002-08-07 2002-10-31 
Bure 2001-10-25 2002-02-20 2002-04-23 2002-08-23 2002-10-25 
Cardo 2001-11-07 2002-02-14 2002-05-06 2002-08-14 2002-11-08 
Consilium 2001-11-19 2002-02-21 2002-05-14 2002-08-20 2002-11-14 
Electrolux 2001-10-26 2002-02-08 2002-04-18 2002-07-18 2002-10-22 
Elekta 2001-12-12 2002-03-12 2002-06-18 2002-09-30 2002-11-12 
Ericsson 2001-10-25 2002-01-25 2002-04-22 2002-07-19 2002-10-18 
Finnveden 2001-10-24 2002-01-31 2002-04-24 2002-08-08 2002-10-24 
Föreningssparbanken 2001-10-23 2002-02-14 2002-04-26 2002-08-23 2002-10-25 
Gambro 2001-10-25 2002-02-13 2002-04-26 2002-07-26 2002-10-25 
Getinge 2001-10-18 2002-01-28 2002-04-18 2002-07-15 2002-10-17 
Gunnebo 2001-10-31 2002-02-07 2002-04-25 2002-07-23 2002-10-30 
Haldex 2001-10-25 2002-02-14 2002-04-26 2002-07-25 2002-10-22 
Hexagon 2001-10-30 2002-02-18 2002-05-06 2002-08-12 2002-10-30 
Holmen 2001-10-25 2002-01-31 2002-04-29 2002-08-13 2002-10-29 
Holmen 2001-10-25 2002-01-31  2002-04-29 2002-08-13 2002-10-29 
Hufvudstaden 2001-10-24 2002-02-07 2002-05-08 2002-08-26 2002-10-22 
Hydro 2001-10-15 2002-02-11 2002-04-29 2002-07-22 2002-10-21 
Höganäs 2001-10-16 2002-01-31 2002-04-15 2002-07-12 2002-10-15 
Industrivärden 2001-10-31 2002-02-15 2002-05-02 2002-08-19 2002-10-31 
Investor 2001-10-11 2002-01-24 2002-04-16 2002-07-10 2002-10-10 
JM 2001-10-23 2002-02-26 2002-04-18 2002-08-15 2002-10-17 
Kinnevik 2001-10-25 2002-02-19 2002-04-25 2002-08-06 2002-10-24 
Lindex 2001-10-11 2002-01-17 2002-03-19 2002-06-26 2002-10-17 
Nobel Biocare 2001-10-23 2002-02-07 2002-04-24 2002-08-14 2002-10-23 
Nokia 2001-10-19 2002-01-24 2002-04-18 2002-07-18 2002-10-17 
Nordea 2001-10-31 2002-02-21 2002-04-25 2002-08-22 2002-10-22 
OM 2001-10-10 2002-01-23 2002-04-17 2002-07-16 2002-10-15 
Pharmacia Corp 2001-10-23 2002-02-05 2002-04-23 2002-07-23 2002-10-22 
Sandvik 2001-11-09 2002-02-14 2002-05-07 2002-08-07 2002-11-06 
Sardus 2001-10-17 2002-01-31 2002-04-18 2002-07-17 2002-10-21 
SAS 2001-11-06 2002-02-12  2002-05-14 2002-08-07 2002-11-12 
SCA 2001-10-30 2002-01-30 2002-04-26 2002-07-30 2002-10-30 
Scandiaconsult 2001-11-02 2001-02-15 2002-05-07 2002-08-09 2002-10-31 
Scania 2001-10-30 2002-01-28 2002-04-22 2002-07-19 2002-10-31 
Scribona 2001-10-24 2002-02-08 2002-05-07 2002-08-20 2002-11-05 
SEB 2001-10-25 2002-02-21 2002-05-07 2002-08-22 2002-11-06 
Seco tools 2001-11-07 2002-02-13 2002-05-06 2002-08-07 2002-11-06 
Securitas 2001-11-07 2002-02-11 2002-05-07 2002-08-08 2002-11-07 
SHB 2001-10-23 2002-02-12 2002-04-22 2002-08-20 2002-10-22 
Skandia 2001-11-01 2002-02-14 2002-04-26 2002-08-08 2002-11-06 
Skanska 2001-10-31 2002-02-14 2002-04-25 2002-08-29 2002-10-30 
SKF 2001-10-18 2002-01-29 2002-04-18 2002-07-15 2002-10-15 
SSAB 2002-10-25 2002-02-12 2002-04-26 2002-07-22 2002-10-23 
Stora Enso 2001-11-02 2002-01-30 2002-04-23 2002-07-24 2002-10-22 
Swedish Match 2001-10-23 2002-02-12 2002-04-23 2002-07-24 2002-10-24 
Telia 2001-11-07 2002-02-08 2002-05-06 2002-07-25 2002-10-25 
Ticket 2001-10-23 2002-01-31 2002-04-23 2002-07-23 2002-10-23 
Tieto Enator 2001-10-31 2002-02-14 2002-04-25 2002-07-25 2002-10-25 
Trelleborg 2001-10-29 2002-02-05 2002-04-23 2002-07-23 2002-11-05 
TV4 2001-10-31 2002-02-12 2002-04-26 2002-07-23 2002-11-07 
WM Data 2001-11-08 2002-02-15 2002-05-08 2002-08-15 2002-11-08 



 

 

Ångpanneföreningen 2001-10-24 2002-02-14 2002-04-29 2002-08-13 2002-10-23 

 



 

 

Bilaga 5. Volatilitet. Rensade värden. 

Aktie 5 d innan 
Rapp. 
Dag 5 d efter 10-jun 15-nov Genomsn. Floattal 

ABB 2,19665 9,04712 2,62012 2,54979 -0,10176 5,2535 81,7 
allgon 0,76959 8,83467 1,45179 -0,61349 -0,70564 5,83265 87 
Assa Abloy 0,64683 4,342 -0,5999 -0,7413 -0,41174 4,28576 80,8 
Astra Zeneca 0,1973 3,41006 0,36167 -0,04116 -0,64182 2,57227 83,66 
Atlas Copco 0,144 5,4955 -0,30496 0,26942 -0,05513 3,7558 79,3 
Autoliv 0,67483 2,88441 0,10829 0,15707 -0,44305 3,15747 93,1 
Beijer 0,44847 -0,0314 -0,58822 -0,46572 0,14233 0,97912 73,3 
Berg B -0,51882 0,07393 0,10068 -0,03186 0,09032 1,70358 78,2 
Bilia 0,16355 2,71521 0,84156 -0,36333 -0,02261 2,38831 40,5 
Bure -0,26031 7,48178 1,64769 -0,62845 -0,10091 4,02325 56,7 
Cardo 0,03327 0,22263 -0,03509 0,15656 -0,30211 2,0917 48,9 
Consilium -0,79496 1,2563 0,97743 -0,42216 -0,61785 1,55863 37,9 
Electrolux 0,82807 2,77267 0,3504 0,20495 0,084 3,89894 89,5 
Elekta 0,01118 3,05904 -0,21672 -0,96411 -0,96441 4,05534 81,4 
Ericsson 0,87604 5,12084 2,60248 -0,24424 0,0157 6,66143 95 
Finnveden 0,12584 4,24517 0,42383 -0,31849 -0,32394 3,31862 64,4 
Föreningssparbanken 0,19854 0,67216 -0,23851 -0,08866 -0,09434 2,86643 72,2 
Gambro 0,09231 1,71022 0,62378 -0,44899 -1,17474 3,08396 67,3 
Getinge -0,46468 1,27774 0,32601 0,1227 -0,06489 2,9942 70,1 
Gunnebo -0,36533 3,14965 0,6096 0,27646 -0,33846 2,32178 64,7 
Haldex 0,27446 5,46862 -0,62419 0,05432 -0,30074 3,09732 62,9 
Hexagon -0,39342 1,38884 0,63019 -0,18083 -0,13243 1,91185 63,7 
Holmen 0,26467 2,12821 -0,57269 -0,6332 -0,61951 2,67586 55,3 
Hufvudstaden -0,44025 -0,3149 -0,48797 -0,10204 -0,13575 1,95576 29,5 
Höganäs 0,32338 4,12132 0,04411 0,42414 0,11097 2,90725 71,4 
Industrivärden -0,38897 -1,0133 -0,26342 -1,00284 -0,89062 3,27597 69 
Investor -0,09617 0,92573 0,92278 0,49819 -0,07012 3,02901 73,2 
JM -0,15835 2,3554 0,31346 0,02862 -0,23922 1,89579 71 
Kinnevik 0,50794 2,70532 0,17815 0,73046 0,70677 3,97015 56,9 
Lindex 0,78696 6,86175 0,28191 -0,77242 -0,79801 2,93249 73,7 
Nokia -0,46445 6,47632 -0,01823 -0,35346 -0,77371 4,95189 100 
Nordea 0,5605 2,81937 -0,11276 0,08831 -0,39779 3,74761 81,4 
OM 0,3308 4,65813 1,19216 0,36189 -0,82668 5,16359 73,4 
Pharmacia Corp -0,05453 2,68341 0,32353 -0,15529 -0,14111 2,75036 87,8 
Sandvik -0,37972 2,28817 -0,46402 -0,21072 -0,44974 2,93117 76,4 
Sardus -0,31686 0,99671 0,85406 0,37944 -0,26253 1,40913 60,8 
SAS -0,03848 1,37692 0,51756 -0,61642 -0,15284 3,65606 41,9 
SCA 0,27077 0,1585 0,3818 -0,08363 -0,33514 2,61003 72,7 
Scandiaconsult -0,00877 0,38526 -0,09281 -0,61562 -0,59001 1,70042 41,1 
Scania -0,21794 1,16922 0,72189 0,28542 0,24737 2,25258 26,7 
Scribona 0,47758 3,67054 0,14126 -0,98066 -0,25514 3,13413 57,7 
SEB -0,05486 1,56661 0,17337 -0,46571 -0,57904 2,6426 71,5 
Seco tools 0,47583 1,03167 0,289 0,09885 0,09869 1,30956 26,5 
Securitas 0,25604 5,82579 0,42091 -0,66335 -0,48299 3,79812 87,3 
SHB 0,00806 0,43967 0,4516 -0,09977 -0,25567 2,95774 83,9 
Skandia -0,1144 2,93491 2,26066 1,75021 2,10604 6,1796 100 
Skanska 0,16451 7,13698 0,59557 -0,4938 0,40242 3,58363 85 
SKF 0,02583 4,44916 0,04134 0,2714 -0,23609 3,19974 88,5 
SSAB -0,20383 2,65961 -0,0416 0,09685 -0,12016 2,65198 66,2 
Stora Enso 0,16754 4,31569 0,35966 0,32662 -0,40616 3,20489 82,7 
Swedish Match 0,55291 2,54554 1,0676 0,10516 0,06279 3,09854 84,9 
Telia 0,11077 2,35974 0,37947 -0,39413 -1,02732 4,30985 29,4 
Ticket 0,02789 3,39886 1,1983 -0,8688 -0,27053 4,56008 89,5 



 

 

Tieto Enator -0,08498 4,42119 0,01805 0,54662 -0,7873 3,44374 100 
Trelleborg 0,5819 3,80031 0,21377 -0,43535 -0,45468 2,43354 89,6 
TV4 -0,33745 -0,9478 -0,5104 1,12999 0,77867 1,60477 25,6 
WM Data -0,17308 5,28749 0,36664 -0,51753 -0,48422 5,46003 54,4 
Ångpanneföreningen -0,0206 0,40166 -0,07123 0,25313 0,07218 1,49815 43,9 



 

 

 
 
Bilaga 6 Volatilitet. Orensade värden. 

Aktie 5 d innan 
Rapp. 
Dag 5 d efter 10-jun 15-nov Genomsn. Floattal 

ABB 7,45015 14,301 7,87362 7,80329 5,15174 5,2535 81,7 
Allgon 6,60224 14,667 7,28444 5,21916 5,12701 5,83265 87 
Assa Abloy 4,93259 8,6278 3,68586 3,54446 3,87402 4,28576 80,8 
Astra Zeneca 2,76957 5,9823 2,93394 2,53111 1,93045 2,57227 83,66 
Atlas Copco 3,8998 9,2513 3,45084 4,02522 3,70067 3,7558 79,3 
Autoliv 3,8323 6,0419 3,26576 3,31454 2,71442 3,15747 93,1 
Beijer 1,42759 0,9478 0,3909 0,5134 1,12145 0,97912 73,3 
Berg B 1,18476 1,7775 1,80426 1,67172 1,7939 1,70358 78,2 
Bilia 2,55186 5,1035 3,22987 2,02498 2,3657 2,38831 40,5 
Bure 3,76294 11,505 5,67094 3,3948 3,92234 4,02325 56,7 
Cardo 2,12497 2,3143 2,05661 2,24826 1,78959 2,0917 48,9 
Consilium 0,76367 2,8149 2,53606 1,13647 0,94078 1,55863 37,9 
Electrolux 4,72701 6,6716 4,24934 4,10389 3,98294 3,89894 89,5 
Elekta 4,06652 7,1144 3,83862 3,09123 3,09093 4,05534 81,4 
Ericsson 7,53747 11,782 9,26391 6,41719 6,67713 6,66143 95 
Finnveden 3,44446 7,5638 3,74245 3,00013 2,99468 3,31862 64,4 
Föreningssparbanken 3,06497 3,5386 2,62792 2,77777 2,77209 2,86643 72,2 
Gambro 3,17627 4,7942 3,70774 2,63497 1,90922 3,08396 67,3 
Getinge 2,52952 4,2719 3,32021 3,1169 2,92931 2,9942 70,1 
Gunnebo 1,95645 5,4714 2,93138 2,59824 1,98332 2,32178 64,7 
Haldex 3,37178 8,5659 2,47313 3,15164 2,79658 3,09732 62,9 
Hexagon 1,51843 3,3007 2,54204 1,73102 1,77942 1,91185 63,7 
Holmen 2,94053 4,8041 2,10317 2,04266 2,05635 2,67586 55,3 
Hufvudstaden 1,51551 1,6408 1,46779 1,85372 1,82001 1,95576 29,5 
Höganäs 3,23063 7,0286 2,95136 3,33139 3,01822 2,90725 71,4 
Industrivärden 2,887 2,2627 3,01255 2,27313 2,38535 3,27597 69 
Investor 2,93284 3,9547 3,95179 3,5272 2,95889 3,02901 73,2 
JM 1,73744 4,2512 2,20925 1,92441 1,65657 1,89579 71 
Kinnevik 4,47809 6,6755 4,1483 4,70061 4,67692 3,97015 56,9 
Lindex 3,71945 9,7942 3,2144 2,16007 2,13448 2,93249 73,7 
Nokia 4,48744 11,428 4,93366 4,59843 4,17818 4,95189 100 
Nordea 4,30811 6,567 3,63485 3,83592 3,34982 3,74761 81,4 
OM 5,49439 9,8217 6,35575 5,52548 4,33691 5,16359 73,4 
Pharmacia Corp 2,69583 5,4338 3,07389 2,59507 2,60925 2,75036 87,8 
Sandvik 2,55145 5,2193 2,46715 2,72045 2,48143 2,93117 76,4 
Sardus 1,09227 2,4058 2,26319 1,78857 1,1466 1,40913 60,8 
SAS 3,61758 5,033 4,17362 3,03964 3,50322 3,65606 41,9 
SCA 2,8808 2,7685 2,99183 2,5264 2,27489 2,61003 72,7 
Scandiaconsult 1,69165 2,0857 1,60761 1,0848 1,11041 1,70042 41,1 
Scania 2,03464 3,4218 2,97447 2,538 2,49995 2,25258 26,7 
Scribona 3,61171 6,8047 3,27539 2,15347 2,87899 3,13413 57,7 
SEB 2,58774 4,2092 2,81597 2,17689 2,06356 2,6426 71,5 
Seco tools 1,78539 2,3412 1,59856 1,40841 1,40825 1,30956 26,5 
Securitas 4,05416 9,6239 4,21903 3,13477 3,31513 3,79812 87,3 
SHB 2,9658 3,3974 3,40934 2,85797 2,70207 2,95774 83,9 
Skandia 6,0652 9,1145 8,44026 7,92981 8,28564 6,1796 100 
Skanska 3,74814 10,721 4,1792 3,08983 3,98605 3,58363 85 
SKF 3,22557 7,6489 3,24108 3,47114 2,96365 3,19974 88,5 
SSAB 2,44815 5,3116 2,61038 2,74883 2,53182 2,65198 66,2 
Stora Enso 3,37243 7,5206 3,56455 3,53151 2,79873 3,20489 82,7 



 

 

Swedish Match 3,65145 5,6441 4,16614 3,2037 3,16133 3,09854 84,9 
Telia 4,42062 6,6696 4,68932 3,91572 3,28253 4,30985 29,4 
Ticket 4,58797 7,9589 5,75838 3,69128 4,28955 4,56008 89,5 
Tieto Enator 3,35876 7,8649 3,46179 3,99036 2,65644 3,44374 100 
Trelleborg 3,01544 6,2339 2,64731 1,99819 1,97886 2,43354 89,6 
TV4 1,26732 0,657 1,09437 2,73476 2,38344 1,60477 25,6 
WM Data 5,28695 10,748 5,82667 4,9425 4,97581 5,46003 54,4 
Ångpanneföreningen 1,47755 1,8998 1,42692 1,75128 1,57033 1,49815 43,9 

 
 
 


