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Sammanfattning  

Examensarbete titel Aktieforums påverkan på LARGE CAP och small cap. Hur en akties 

avkastning och volatilitet förändras baserat på hur mycket det skrivs om 

aktien på svenska aktieforum.  

Seminariedatum 14/1 eller 15/1 - 2021 

Kurs NEKH02 - Nationalekonomi: Examensarbete i finans, 15 HP 

Författare Josefine C. Ahlandsberg, Rebecca Lexander 

Handledare Anders Vilhelmsson 

Nyckelord Aktiemarknaden, Aktieforum, Stockholmsbörsen, Large Cap, Small Cap, 

Avkastning, Volatilitet 

Syfte Studera om aktivitet på aktieforum kan påverka avkastning och volatilitet 

på large cap och small cap samt om det skiljer sig mellan branscher.  

Metod Genom korrelationstest, regressionsanalys och icke-parametriska tester 

ser vi om det finns ett mönster hur aktiviteten påverkar avkastningen och 

volatiliteten, samt om resultaten skiljer sig mellan branscher och lista. 

Teoretiskt perspektiv Det teoretiska perspektivet för undersökningen grundar sig främst i 

tidigare arbeten inom liknande ämne men vi tillför nya perspektiv.  

Empiri Data samlas in för 67 bolag från large cap och small cap som vi sedan 

fördelar efter bransch och lista. Insamling av data sker genom 

nedladdning av forumaktivitet och aktiernas stängningspriser för tre års 

tid. 

Slutsatser Aktiviteten ser ut att ha ett samband mellan aktivitet mot volatilitet och 

litet till inget samband mellan aktivitet och avkastning. De statistiska 

testerna visar att det skiljer sig mellan hur large cap och small cap reagerar 

på aktivitet mot volatilitet. Utöver det visar testerna inga signifikanta 

värden.  

 



 III 

Sammanfattning 

Vår studie fokuserar på huruvida aktivitet på aktieforum kan påverka avkastning och volatilitet 

på Stockholmsbörsen. Vi väljer ut totalt 67 bolag från large cap och small cap som uppfyller 

valda kriterier som vi studerar närmare. För att komma fram till vårt resultat gör vi 

korrelationstester, linjära regressioner samt icke-parametriska tester. Efter testerna kommer vi 

fram att vi saknar tillräckligt många signifikanta värden för att dra några slutsatser gällande hur 

forumaktivitet kan påverka avkastningen för aktierna. Däremot så kan vi konstatera att aktivitet 

påverkar volatiliteten för bolagen på såväl large cap som small cap. Med hjälp av de icke-

parametriska testerna kan vi konstatera att aktivitet påverkar volatiliteten för bolagen på small 

cap mer än det påverkar bolagen på large cap, men att ingen liknande slutsats kan dras 

branschspecifikt.  

 

Nyckelord: Aktiemarknaden, Aktieforum, Stockholmsbörsen, Large Cap, Small Cap, 

Avkastning, Volatilitet 

 

Abstract 

Our study focuses on how activity at stock forums can affect the returns and volatility on the 

Swedish stock market. We look further into 67 companies from large cap and small cap that 

fulfills three criteria. In order to reach our results, we test for correlations, make linear 

regressions and perform nonparametric tests. After the tests are performed, we reach the 

conclusion that we lack significant values in order to draw any conclusions about how activity 

affects the stock returns. On the other hand, we are able to conclude that activity to our 

knowledge can affect the volatility for the stocks on large cap and small cap. By using the non-

parametric tests, we conclude that activity on stock forums affects the stock volatility on small 

cap more than it affects the stock volatility on large cap. However, no similar conclusion can 

be drawn when just looking at the industry.  

 

Key words: Stock Market, stock forum, Stockholm stock exchange, Large Cap, Small Cap, 

Stock return, Volatility 
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Tackord 

Vi skulle vilja börja med att tacka vår handledare Anders Vilhelmsson som gett oss ytterst 

hjälpfull vägledning genom uppsatsperioden och fått oss att fortsätta kämpa även under jobbiga 

perioder. Vi vill även ge ett tack till Parlametric som underlättade vårt arbete när vi samlade in 
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1. Inledning 

Aktiemarknaden har funnits länge och för varje år som går blir den allt mer lättillgänglig och 

fler väljer att förvara sparade pengar i aktier i hopp om att få de att växa. Allt eftersom fler 

väljer att investera i aktier skapas fler aktieforum och de används flitigt av såväl erfarna som 

nya investerare för att diskutera aktier (Håkan Samuelsson, 2020). Vi väljer att studera hur 

aktivitet på två välanvända aktieforum påverkar avkastningen och volatiliteten på large cap 

jämfört med small cap. Vår studie är mest lik studierna gjorda av Norlander (2016) och Jiao et 

al. (2020).  

Norlander (2016) studerar hur aktivitet på två aktieforum kan påverka fem olika aktier 

på small cap på Stockholmsbörsen. Denna studie väljer likt vår studie att studera hur aktiviteten 

påverkar aktiepriset och volatiliteten. Studien skiljer sig från vår genom att den fokuserar på 

innehållet i textdata medan vi istället tittar på mängden textdata. Norlander konstaterar i sin 

studie att det är lättare att förutspå med större exakthet hur volatiliteten kommer att förändras 

snarare än att förutspå om priset kommer gå upp eller ner.  

Jiao et al. (2020) baserar sin studie på att titta på hur aktivitet på nyhetskanaler jämfört 

med sociala medier kan prediktera volatiliteten och omsättningen för en aktie. Aktierna som 

studeras tillhör NYSE, AMEX och NASDAQ. De kan i sin studie konstatera att hög aktivitet 

på sociala medier kan prediktera en höjning i volatiliteten för en aktie medan hög aktivitet på 

nyhetskanaler, det vill säga när ett bolag och dess aktie nämns i nyhetsartiklar, kan användas 

för att prediktera att volatiliteten kommer sjunka.  

Än har inte många studier gjorts på den svenska marknaden om hur aktivitet på olika 

digitala kanaler påverkar aktiemarknaden, de undersökningar som görs fokuserar främst på att 

studera enskilda aktier på den svenska aktiemarknaden och använder vanligen sentiment för att 

se hur digitala kanaler kan påverka aktiemarknaden. Vår studie skiljer sig från tidigare studier 

då den till vår kännedom är den största som gjorts baserad på svensk data både till antalet 

studerade bolag samt tidsperioden. Den skiljer sig även från tidigare studier då vi inte sett någon 

annan studie som jämfört branscher. Vi använder oss av 33 bolag från large cap och 34 från 

small cap som valts ut efter att de uppfyller tre kriterier. De tre kriterierna är att bolaget ska ha 

varit börsnoterat sedan åtminstone 27 november 2017, branschen bolagen tillhör ska finnas på 

både large cap och small cap samt att de ska ha en genomsnittlig forumaktivitet på minst 0,5 

inlägg per dag. Vi samlar in forumaktivitet och prisförändringar för en tidsperiod på tre år 

mellan den 27 november 2017 och den 24 november 2020. Bolagen som studeras närmre tillhör 
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sju olika branscher, finans, industri, kommunikation, konsument cyklisk, råvaror, sjukvård och 

teknik.  

Vi väljer att använda oss av logaritmisk avkastning, och beräknar den årsjusterade 

volatiliteten för variansen för den logaritmiska avkastningen. För att komma fram till våra 

resultat gör vi även korrelationstest, regressionsanalys och icke-parametriska tester. 

Korrelation visar om variablerna är korrelerade med varandra det vill säga om det finns något 

övergripande samband mellan aktivitet och avkastning samt aktivitet och volatilitet. Vi gör 

regressionsanalyser för samtliga 67 bolag för att studera om det finns linjära samband mellan 

forumaktivitet och avkastning samt forumaktivitet och volatilitet. Vi avslutar sedan med icke-

parametriska tester för att titta på om branscherna reagerar olika på aktiviteten beroende på om 

bolagen tillhör large cap eller small cap.  

Vi kommer i vår studie fram att vi saknar tillräckligt många signifikanta värden för att 

dra några slutsatser gällande hur forumaktivitet kan påverka avkastningen för aktierna. 

Däremot så kan vi konstatera att aktivitet påverkar volatiliteten för bolagen på såväl large cap 

som small cap. Med hjälp av de icke-parametriska testerna kan vi konstatera att aktivitet 

påverkar volatiliteten för bolagen på small cap mer än det påverkar bolagen på large cap, men 

att ingen liknande slutsats kan dras branschspecifikt. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Aktivitet och sentimentanalys  

Då information om aktiemarknaden och olika aktiebolag under de senaste årtionden har blivit 

mer lättillgänglig genom digitala nyhetskanaler, sociala medier och forum så har det lett till ett 

ökat intresse runt om i världen av att titta närmare på hur vad som skrivs påverkar 

aktiemarknaden. Hur människors värderingar, känslor och attityder gällande investeringar kan 

förändras baserat på vad som publiceras om aktiemarknaden (Liu, 2012). Flera undersökningar 

görs på huruvida aktiviteten och de underliggande sentimenten på olika forum och sociala 

medier påverkar aktiepriset eller avkastningen, både för enskilda aktier men även för olika 

index. (Bollen et al. 2011: Li et al. 2014: Zhang et al. 2011). Större delen av undersökningarna 

väljer att undersöka den amerikanska aktiemarknaden där de gör sentimentanalys med data från 

bland annat tweets, nyhetsrubriker och Google sökningar med hjälp av diverse metoder som 

beskrivs mer utförligt nedan.  

Li et al. (2014) testar sex olika modeller som differentierar sig genom sina olika sätt att 

närma sig sentimentanalysen. Med hjälp av Loughran-McDonalds finansiella sentimentordbok 

och Harvards psykologiska ordbok skapar de ett sätt att analysera sentimenten. Resultatet visar 

att det finns vissa modeller som presterar bättre än andra. Bland annat visar sentimentanalyser 

med ordböcker, ett bättre resultat än ren ‘bag-of-words’ metod, detta gäller för både enskilda 

aktier så väl som index. Slutligen visar resultatet på att sentiment från finansiella nyhetsartiklar 

tros ha en påverkan på avkastningen.  

Bollen et al. (2011) utgår ifrån att testa olika kombinationer av sentiment på forum och 

nyhetskanaler från både nya så väl som erfarna investerare mot indexet Dow Jones Industrial 

Average (DJIA), marknadsvolatilitet (VIX), logaritmiska avkastningar för marknaden och 

handelsvolym där de bland annat ställer nya investerares sentiment mot erfarna investerares 

sentiment. Ett av testerna som de använder sig av är pearsons korrelationstest som används för 

att undersöka om volymen av tweets har ett samband med hur indikatorerna rör sig. För 

korrelationen mot de logaritmiska avkastningarna för marknaden så visar deras resultat på ett 

negativt värde, den är dock inte signifikant på en 1%-nivå. I övrigt så visar resultatet för deras 

undersökning att investerarnas sentiment påverkar den finansiella marknadens utfall med en 

viss fördröjning, samt att volymen av Google sökningar på olika finansiella sökningar har ett 

till viss del prediktivt värde. Twitter sentiment av investerare och aktivitet på Twitter med olika 
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finansiella termer med en till två dagars fördröjning visar även på att det finns ett statistiskt 

signifikant resultat för de dagliga logaritmiska avkastningarna.  

Zhang et al. (2011) testar även de hur sentiment på sociala medier påverkar 

aktiemarknaden, och specifikt hur det påverkar vissa index, såsom Dow Jones, NASDAQ, S&P 

500 och VIX. Undersökningen använder enbart Twitter som underlag för sentimentanalysen 

vilket skiljer sig från tidigare nämnda referenser (Bollen et al. 2011: Li et al. 2014) som 

använder sig av flera olika kanaler. Genom att definiera om innehållet på posterna på Twitter 

är hoppfullt eller visar på rädsla (‘hope or fear’) så analyserar de indexen och studerar 

korrelationen mellan index och aktiemarknads indikatorer. Resultatet för undersökningen visar 

att marknadsindexen Dow Jones, NASDAQ och S&P 500 är procentuellt signifikant negativt 

korrelerad med känslomässiga tweets men att VIX är signifikant positivt korrelerad med 

känslomässiga tweets oberoende om tweetsen har en positiv eller negativ antydning. Även detta 

resultat överensstämmer till viss del med föregående litteratur.  

Ranco et al. (2015) studerar volymen av tweets samt sentiment för DJIA och VIX, där 

de med hjälp av Pearsons korrelation och Grangers kausalitetstest testar om det finns något 

samband mellan volymen av tweets och DJIAs utfall. Båda testen ger låga värden, vilket inte 

tyder på ett starkt samband. Författarna konstaterar att resultatet för pearsons korrelationstest 

kan påverkas av att det vissa dagar inte twittras lika mycket som andra. Detta resultat 

överensstämmer även med vad Bollen et al. (2011) kommer fram till. Granger kausalitetstest 

ser om det går att förutspå framtida avkastningar genom att kolla på aktiviteten. För Grangers 

kausalitetstestet visas det att volymen av tweets om ett bolag kan användas för att förutspå 

volatiliteten för priset. Resultatet visar även ett signifikant beroendesamband mellan sentiment 

på Twitter och abnormala avkastningar på DJIA.  

2.2 Aktivitet utan sentimentanalys  

En del undersökningar görs för att se om sentiment på olika kanaler kan förutspå framtida 

avkastningar. Det är av intresse att studera om enbart aktivitet kan förutspå framtida avkastning 

eller påverkar avkastning.  

Bollen et al. (2011) kommer fram till att aktiviteten och specifikt volymen av Google 

sökningar om bolag har ett till viss del prediktivt värde. Även Ranco et al. (2015) får ett resultat 

som överensstämmer med vad Bollen et al. (2011) kommer fram till.  

 Jiao et al. (2020) analyserar ett större data set med aktier och deras omnämnande i 

sociala medier och nyhetsartiklar. Deras studie är en av de första att jämföra sociala medier 
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mot nyhetsartiklar och har som mål att visa att aktiviteten har olika förhållanden till aktiepriset 

beroende på om det nämns i sociala medier eller nyhetsartiklar. De börjar med att titta närmare 

på hur aktiviteten i sociala medier och nyhetsartiklar påverkar volatiliteten och omsättningen 

av en aktie, det vill säga hur mycket det köps och säljs av en specifik aktie. Resultatet för 

undersökningen visar på att hög aktivitet på sociala medier förutspår hög avkastnings volatilitet 

samt hög omsättnings aktivitet. Medan hög aktivitet i nyhetsartiklar visar på det motsatta, det 

vill säga, det förutspår att volatiliteten och omsättningen istället skulle sjunka när aktierna 

omnämns i nyhetsartiklar.  

2.3 Volatilitet  

2.3.1 Grundläggande teori och studier om volatilitet  

Många ser på volatilitet som ett riskmått men i själva verket så är risk bara en beståndsdel av 

volatiliteten. Schwartz et al. (2010) konstaterar att volatilitet består av olika delar, bland annat 

risk, osäkerhet och systematisk risk. Risk är sannolikheten att något inträffar och är därmed 

helt oförutsägbar. Risk kan definieras som en känd sannolikhetsfördelning det vill säga att det 

går att beräkna hur stor sannolikheten är för en akties upp eller nedgång. Osäkerhet skiljer sig 

från risk då osäkerhet innebär att vi inte har en känd sannolikhetsfördelning, det vill säga att 

man inte har en aning om vad som kommer hända med en akties pris framöver. Systematisk 

risk är risken att hela marknaden påverkas av en specifik händelse, ett exempel på systematisk 

risk kan vara Covid-19 som orsakade en stor börsnedgång i mars 2020. Detta innebär då att 

volatilitets förändringar som inträffade i mars 2020 troligen beror på systematisk risk och 

osäkerhet och inte forumaktivitet. 

Tang et al. (2011) undersöker hur volatiliteten och omsättningen för en aktie påverkas 

när bolaget går igenom ett listbyte på NASDAQ, det vill säga att aktien till exempel flyttas från 

small cap upp till mid cap eller från mid cap ner till small cap. Undersökningen visar på att 

volatiliteten och skillnaden mellan köp- och säljkurs minskar när bolaget går igenom ett listbyte 

uppåt, samtidigt som det visar en nedgång i skillnaden mellan köp- och säljkurs när bolaget går 

igenom ett listbyte nedåt. Volatiliteten vid ett listbyte nedåt påverkas inte signifikant.  

Branér (2002) studerar sambandet mellan risk, marknadseffektivitet och volatilitet 

genom att titta på vilka faktorer som påverkar volatiliteten. Branér (2002) kommer fram till att 

kursrörelser uppstår till en följd av att det är svårt att bedöma vad en akties kurs bör vara samt 

att ökad volatilitet kan uppstå till en följd av osäkerhet kring hur den ekonomiska utvecklingen 

ser ut framöver.   
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2.3.2 Volatilitet och aktiemarknaden 

Andersen och Bollerslev (1998) kommer i sin studie om volatilitetsmodeller fram till att de 

modeller som är väl specificerade har en högre grad av exakthet när det kommer till att förutspå 

volatilitet. Den kumulativa kvadrerade intradags avkastningen kan förbättra 

volatilitetsmätningar genom användning av högfrekvent data. En av slutsaterna som dras i 

publikationen är att man kan minska brus genom att använda högfrekvent data som till exempel 

intradags data istället för daglig data. De använder GARCH och ARCH metoden för att 

förutspå volatilitet i sin studie.  

Wolf och Bergdorf (2019) studerar hur sentiment och aktivitet påverkar volatiliteten på 

31 aktier från S&P 500. Deras resultat visar på att en sentimentanalys inte har någon inverkan 

på volatiliteten men att mängden publicerade tweets har en positiv inverkan på volatiliteten. 

De kan även konstatera att när många användare på Twitter skriver om ett specifikt företag 

ökar aktievolatiliteten för detta företagets aktie.  

Zhang et al. (2011) analyserar hur tweets kan användas för att förutspå förändringar på 

Dow Jones, NASDAQ och S&P 500. Deras resultat visar på att en sentimentanalys av tweets 

har en negativ korrelation mot DJ, NASDAQ och S&P 500 men att tweets har en signifikant 

positiv korrelation mot volatilitetsindexet VIX. Deras resultat stämmer därmed överens med 

slutsatserna som Wolf och Bergdorf (2019) kommer fram till i sin studie.   

Ranco et al. (2015) studerar hur polaritet och aktivitet på Twitter kan förutspå 

aktiekursen genom att studera DJIA. Polaritet undersöks i detta fall genom att rangordna tweets 

enligt huruvida de är positiva, negativa eller neutrala. Genom att utföra ett Granger 

kausalitetstest får de resultatet att polaritet kan användas för att förutspå prisförändringar på 

aktier men att volymen tweets kan påverka volatiliteten. Denna rapport skiljer sig från Wolf 

och Bergdorf (2019) så väl som Zhang et al. (2011) som enbart studerade tweets. Ranco et al. 

(2015) fick ett resultat som kan utnyttjas på aktiemarknaden, i de två andra rapporterna av Wolf 

och Bergdorf (2019) och Zhang et al. (2011) hittar man inget samband med huruvida Twitter 

påverkar volatiliteten positivt eller negativt.  

Jiao et al. (2020) studerar hur volatiliteten på aktier som handlas på NYSE, AMEX och 

NASDAQ påverkas av aktivitet på traditionella nyhetskanaler jämfört med sociala medier. De 

kommer fram till slutsatsen att de två typerna av medier som studeras kompletterar varandra. 

Innehållet som publiceras på traditionella nyhetsmedier kan användas till att förutspå 

nedgångar i volatilitet och omsättning av aktier. När de sedan studerar innehållet som 
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publiceras på sociala medier hittar de att denna informationen kan användas för att förutspå 

uppgångar i volatilitet och omsättning.  

2.4 Studier applicerade på Stockholmsbörsen  

Än har inte många studier gjorts på den svenska marknaden om hur aktivitet på olika digitala 

kanaler påverkar aktiemarknaden, de undersökningar som görs fokuserar främst på att studera 

enskilda aktier på den svenska aktiemarknaden och använder vanligen sentiment för att se hur 

digitala kanaler kan påverka aktiemarknaden. 

Ciobanu och Ouadria (2020) grundar sin undersökning i att studera huruvida det går att 

förutspå den framtida aktiekursen på daglig basis genom att göra sentimentanalyser av inlägg 

från aktieforumet på Avanza för fem olika aktier. De kommer fram till att det finns större 

exakthet i hur aktiviteten för det minsta företaget kan påverka aktiekursen. Överlag visar deras 

undersökning dock ingen tydlig korrelation mellan sentiment och aktiekurs och deras resultat 

uppnår inte samma exakthet som relaterade arbeten gör.  

Norlander (2016), likt Ciobanu och Ouadria (2020), grundar sin undersökning på den 

svenska aktiemarknaden och fokuserar på fem mindre aktier inom small cap. De testar huruvida 

publiceringar på Avanzas forum och Flashbacks ekonomiforum kan hjälpa till att förutspå 

förändringar i priset och volatiliteten för de utvalda aktierna. Norlander beräknar daglig 

avkastning genom att subtrahera aktiens öppningspris för dag t från stängningspriset dag t. De 

använder inga siffror för volatiliteten utan istället väljer de att kategorisera volatiliteten för 

varje dag som antingen hög eller låg. Norlander tittar på om det går att förutspå om aktiepriset 

kommer gå upp eller ner genom att jämföra hur bra olika klassificeringsmetoder förutspår 

prisförändringar. Klassificeringsmetoderna skiljer sig från varandra genom att de sorterar text 

data olika. Klassificeringsmetoderna utvärderas för både prisriktning och volatilitetsförändring 

genom att titta på hur många procent av dagarna som priset(volatiliteten) går upp om man antar 

att priset(volatiliteten) går upp alla dagar. Resultatet visar en medelexakthet på 58,6% för 

prisskillnader mellan aktierna och klassificeringsmetoderna, ett resultat som till viss del är 

jämförbart med tidigare undersökningar. Norlander undersöker samma sak för volatiliteten och 

kommer fram till att medelexaktheten är något högre på 73,4%. Detta tyder på att det är enklare 

att förutspå volatilitetsförändringar än att förutspå prisförändringar.   
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2.5 Utveckling av frågeställning 

Från tidigare forskning kan vi inför denna studie se att det finns en hel del relaterade arbeten. 

Av de studier som gjorts tidigare är vissa av mer värde för vår undersökning än andra då deras 

fokus ligger närmare det vi undersöker. Majoriteten av tidigare arbeten väljer att studera den 

amerikanska börsmarknaden och oftare de lite större bolagen på marknaden. De som gör sin 

studie på svenska marknaden (Ciobanu och Ouadria, 2020: Norlander, 2016) inkluderar både 

mindre och större bolag i sin studie, Ciobanu och Ouadria (2020) studerar bolag på OMXS30 

medan Norlander (2016) studerar fem bolag på small cap på Stockholmsbörsen.   

Likt Bollen et al. (2011) tittar vi i vår studie på hur aktivitet påverkar börsmarknaden 

istället för sociala medier. Författarna för undersökningen studerar bland annat hur volymen av 

google sökningar om bolag till viss del har ett prediktivt värde, något som gör det intressant att 

i vår undersökning kolla närmare på om forumaktivitet kan påverka en akties avkastning 

och/eller volatilitet. Forumaktivitet är publiceringar av vanligen privatpersoner som uttrycker 

sina åsikter och känslor om en aktie, vilket trycker på att människor inte bara köper och säljer 

aktier till en följd av nyheter utan att andra faktorer också har en roll i detta.  

Även Ranco et al. (2015) är av intresse för vår undersökning då de testar huruvida 

aktiviteten påverkar den amerikanska börsmarknaden, dock genom att fokusera på att studera 

sentiment och volym av tweets. De tittar även närmare på VIX och hur sentimenten samt 

volymen påverkar indexet. Genom Pearsons korrelation och Grangers kausalitetstest kan de se 

att det finns ett svagt samband mellan volymen av tweets och utfallet på börsmarknaden.  

De två undersökningarna som till störst del riktar in sig på liknande område som vår 

studie är Jiao et al. (2020) samt Norlander (2016). Jiao et al. (2020) studerar hur skillnaderna 

mellan aktivitet på traditionella nyhetskanaler och sociala medier påverkar volatiliteten på 

amerikanska börsmarknaden. Medan Norlander (2016) fokuserar på den svenska 

börsmarknaden och analyserar aktivitet på olika aktieforum för att kunna se om det går att 

förutspå uppgångar eller nedgångar på marknaden, samt om man kan förutspå hur volatiliteten 

kommer att förändras av aktiviteten.  

Undersökningen som vi gör grundar sig på Stockholmsbörsen, främsta anledningen till 

att vi väljer att studera den svenska aktiemarknaden är för att det inte gjorts lika många studier 

på hur aktivitet påverkar den marknaden. Då majoriteten av tidigare forskning grundar sig på 

den amerikanska aktiemarknaden är det av stort intresse att se om den svenska aktiemarknaden 

reagerar likadant, trots att den är mindre i storlek och inte lika omtalad. Vi väljer även att 

undersöka om det kan finnas skillnader mellan hur branscher reagerar på aktivitet, något som 
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vi inte kan se att någon tidigare undersökt. Därför är det av stort intresse att se om branscherna 

skiljer sig åt.  

Med informationen från tidigare artiklar och studier väljer vi att undersöka hur aktivitet 

på två olika svenska aktieforum påverkar small cap och large cap på Stockholmsbörsen. 

Kommer aktiviteten om aktierna på forumen att påverka aktiernas avkastning och/eller 

volatilitet? Vi studerar även om det finns någon skillnad mellan aktivitet mot avkastning eller 

volatilitet på large cap eller small cap, samt om branscherna skiljer sig från varandra.  
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3. Data  

3.1 Insamling av data 

I samarbete med Parlametric får vi hjälp med datainsamling från odd bits där vi kan ladda ner 

forumaktivitet för bolagen på large cap och small cap på Stockholmsbörsen. Parlametric är ett 

företag i Lund som jobbar med olika typer av datainsamling och odd bits är en av deras 

samarbetspartner som hjälper till med att samla data. Forumaktiviteten hämtas från två 

välanvända aktieforum för de som investerar eller har intresse av att investera på börsen, 

användarna består av såväl nya som erfarna investerare. Av lagliga skäl får vi inte nämna vilka 

forum som används. Aktieforum finns det många av, de som skriver inlägg och kommentarer 

på dessa forum är sällan helt opartiska och har vanligen en egen dold agenda. I de större 

aktieforumen är medlemmar ofta hjälpsamma då de har ett stort intresse för aktier och vill hitta 

personer som brinner för samma intresse så att de kan bolla idéer med varandra. Det finns 

därmed framför allt två sorters medlemmar på aktieforum, de som har en egen agenda medans 

andra användare har ett genuint intresse. (Håkan Samuelsson, 2020) I vår studie innebär 

aktivitet antalet inlägg om en aktie på ett forum för den givna dagen. Då vi fått hjälp med 

hämtningen av aktivitet vet vi inte hur inlägg som nämner mer än ett bolag hanteras samt vad 

som händer med aktiviteten när samma användare gör flera inlägg.  

Vi hämtar stängningspriserna för bolagens aktier från nasdaqomxnordic.com. Vi 

korrigerar så att data som används är för samma tidsperiod, det vill säga från den 27 november 

2017 tills den 24 november 2020 med samma antal börsdagar. De dagar då börsen inte är öppen 

men det skrivs om bolagen på forumen räknas aktiviteten till nästa öppna börsdag.  

I de fall då det finns A, B, C eller pref. aktier laddar vi ner prisinformationen för den 

typen av aktie med flest antal aktier. Detta beslutet tar vi för att den typen av aktie som det 

finns ett högre antal av kan det handlas mer av och därför är det troligen den typen av aktie 

som det talas mest om på forumen och därmed också den aktien som bör påverkas av 

forumaktiviteten.  

Ciobanu och Ouadria (2020) väljer att samla in data från 2018–2019, Wolf och 

Bergdorf (2019) samlar in data för 15 månader, men tycker själva att de bör använda en längre 

tidsram för att fånga en full börscykel. Anledningen till det treåriga tidsintervallet är att vi vill 

samla data för en längre tidsperiod då många tidigare studier är gjorda på en kortare tidsperiod. 

Detta leder då till att vi vill att vår studie ska samla in data för minst ett år, men covid-19 är en 

systematisk riskfaktor som påverkat aktiepriserna sedan december 2019 och då är datan för de 
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senaste elva månaderna påverkade till stor del av pandemin och mindre av forumaktivitet. Då 

vi vill försöka fånga en hel börscykel så väljer vi att samla in data för tre år och mer än dubblar 

där med insamlings tiden för Wolf och Bergdorfs studie. 

3.2 Begränsningar 

En studie som är lik vår är Ciobanu och Ouadria (2020) som väljer ut aktier enligt tre kriterier. 

Det första kravet är att deras aktiekurs ska ha variation, det andra är att de ska ha ett aktivt 

forum och det tredje kriteriet är att de ska tillhöra OMXS30.  

Vi sorterar aktierna efter vilken bransch de tillhör enligt avanzas information om 

bolaget. Till vår kännedom har ingen studie tidigare tittat på branscher och vilket är nytt inom 

detta forskningsområde. För vissa bolag saknas data eller så börsnoterades de efter 27 

november 2017, därför tas de bort i första urvalet. Vissa branscher finns bara på large cap eller 

small cap och inte båda, därför tas de bolagen som tillhör dessa branscher bort i andra urvalet 

då vi vill jämföra våra resultat mellan large cap och small cap. I det sista urvalet tar vi bort de 

företag som inte har tillräckligt hög forumaktivitet. Vi väljer att plocka bort de bolag som har 

lägre genomsnitts aktivitet än 0,5. Vi drar först gränsen vid 1,0 och då blir det väldigt stor 

skillnad i antalet bolag på large cap och small cap, när vi istället tar 0,5 som gräns får vi ungefär 

lika många bolag från large cap som från small cap och därmed passar gränsen 0,5 vår studie 

bättre. Efter urvalen har vi sammanlagt 33 bolag från large cap och 34 bolag från small cap.  
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Diagram 1. I detta diagrammet visas hur många bolag som vi studerar från varje bransch inom large cap och small  

cap separat. Vi studerar 33 bolag från large cap där nio bolag är aktiva inom finansbranschen, fem inom industri, 

tre inom kommunikation, fem inom konsument cyklisk, fyra inom råvaror, tre inom sjukvård och fyra inom teknik. 

Vi studerar 34 bolag från small cap där två bolag är aktiva inom finansbranschen, fem inom industri, tre inom 

kommunikation, fyra inom konsument cyklisk, en inom råvaror, 15 inom sjukvård och fyra inom teknik.  

 

Vi väljer att studera large cap och small cap på Stockholmsbörsen. Det finns tre kategorier på 

Stockholmsbörsen och det är large cap, mid cap och small cap. Till kategorin large cap hör de 

bolag vars börsvärde är över en miljard euro, mid cap mellan 150 miljoner euro och en miljard 

euro och på small cap finns de bolag vars börsvärde är under 150 miljoner euro (Nasdaq, 2020). 

Anledningen till att vi väljer bort mid cap är att vi inte vill riskera att bolagen i de olika 

grupperna har börsvärde för nära varandra. Genom att ta bort mid cap blir det en större kontrast 

mellan bolagen vilket underlättar när vi vill göra jämförelser och därmed minskar vi möjliga 

felkällor.  
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4. Metod   

Vi studerar hur forumaktivitet påverkar avkastning och volatilitet. Vi genomför korrelationstest 

för att se om variablerna är korrelerade med varandra. För att undersöka om det finns något 

linjärt samband mellan aktivitet på aktieforumen och volatiliteten samt avkastningarna gör vi 

regressionsanalyser för alla bolag och branscher som håller kraven för medelaktiviteten på 0,5 

och där branschen finns på både large cap och small cap. För att testa om branscherna reagerar 

olika på aktiviteten mellan large cap och small cap genomför vi två olika icke-parametriska 

tester för att se om de skiljer sig signifikant från varandra.  

4.1 Avkastning  

Tidigare studier mäter avkastning på olika sätt, Ranco et al. (2015) använder sig av intradags 

data, man kan även använda sig av öppningspriser eller stängningspriser och då måste man 

tänka lite annorlunda på avkastningen. Norlander (2016) beräknar avkastning genom att ta 

förändringen från öppningskursen till stängningskursen samma dag.  

Vi väljer att hämta dagliga stängningskurser från NASDAQ OMX Nordics hemsida 

och sammanställer det med aktiviteten för bolagen. Vi börjar med att beräkna den dagliga 

logaritmiska avkastningen för varje bolag under de tre åren som vi samlat in data ifrån. 

Eftersom vi använder oss av börsens stängningskurs så får vi avkastningen för dag t istället för 

dag t-1. Logaritmisk avkastning är additiv vilket innebär att vi kan lägga ihop daglig avkastning 

till veckovis avkastning eller månadsvis avkastning ifall vi eller en framtida studie vill utveckla 

vårt resultat och analys. Därför använder vi oss av logaritmisk avkastning precis som Andersen 

och Bollerslev (1998) istället för relativ avkastning.  

 

Logaritmisk avkastning: 𝑥 =  𝑙𝑛 ( 
𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
 ) 

 

I formeln som vi använder för logaritmisk avkastning är x den logaritmiska avkastningen 

mellan tiden t-1 och t. Pi, t är stängningskursen för aktie i med datumet t, Pi, t - 1 är 

stängningskursen för aktie i med datumet t - 1 och ln är den naturliga logaritmen.  

4.2 Volatilitet 

Det är vanligt att man försöker förutspå förändringar i volatilitet, då använder de flesta 

studierna, bland annat Andersen och Bollerslev (1998), GARCH eller ARCH metoden. 
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Norlander (2016) jämför volatilitet mot aktivitet genom att bestämma om volatiliteten är 

positiv eller negativ för en dag. Detta görs genom att beräkna genomsnitts volatiliteten och 

sedan klassas volatilitet över medel som positiv och volatilitet under medel som negativ. Jiao 

et al (2020) väljer att studera volatilitet på två olika sätt, den första beräkningen görs genom att 

summera kvadraterna för alla standardfel för varje dag för en månads regression. Deras andra 

tillvägagångssätt för att beräkna volatiliteten är att ta variansen för daglig avkastning för alla 

aktier inom en månad så att de får månadsvolatilitet.  

GARCH metoden är ett sätt att uppskatta marknadsvolatilitet och likaså används ARCH 

metoden för att uppskatta den framtida volatiliteten på marknaden. Eftersom vi använder oss 

utav dåtida aktiepriser och händelser så är det inte relevant för oss att beräkna volatilitet med 

GARCH och ARCH metoden.  

Anledningen till att vi väljer att använda volatilitet är för att många tidigare studier 

väljer att mäta just volatiliteten för att kunna jämföra och se om vi får samma resultat på 

Stockholmsbörsen som tidigare studier får på amerikanska börsen. I vår studie baserar vi 

volatilitet på varians likt Jiao et al. (2020). Eftersom varians är svår att observera behöver man 

använda sig av en modell för att mäta varians det är då vanligt att använda sig av GARCH eller 

ARCH metoden, glidande medelvärde eller realiserad volatilitet. Realiserad volatilitet är 

summan av kvadrerade intradagsavkastningar. GARCH och ARCH metoden används för att 

göra prediktioner av volatilitet men eftersom vi inte gör detta och heller inte har tillgång till 

intradagsdata så väljer vi att använda oss av glidande medelvärdesmetoden. Vi väljer att 

beräkna volatiliteten genom följande formel.  

 

Volatilitet: 𝜎 = √𝛴 ( 𝑥 − 𝜇 )2

𝑛
× √252 

 

I formeln för volatilitet betecknas volatiliteten av sigma (σ), x är aktiens logaritmiska 

avkastning för dag t, µ är den genomsnittliga avkastningen för den valda perioden, n är antalet 

dagar i den valda perioden. Roten ur 252 används för att vi vill ha årsjusterad volatilitet, men 

standardavvikelsen baseras på data från de 30 senaste börsdagarna. Anledningen till att vi att 

använda oss av årsjusterad volatilitet är att det är den vanligaste justeringen av volatilitet i 

finansvärlden men även för att läsare av denna rapport ska kunna tyda våra resultat enklare och 

kunna jämföra mot andra studier. För att beräkna standardavvikelsen använder vi 30 dagars 

avkastning. Anledningen till att vi använder oss av 30 dagars avkastning för att beräkna 
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standardavvikelsen är för att reducera brus som uppstår när man har för få värden samtidigt 

som för många värden innebär att det blir svårare att mäta tidsvariation. Andersen och 

Bollerslev (1998) visar i sin studie att volatilitetsmått bör baseras på mer än en avkastning för 

att den estimerade variansen ska innehålla mindre brus.  

4.3 Korrelation 

Flera tidigare undersökningar på ämnet använder sig av korrelationstest för att se om det finns 

något övergripande samband för index eller aktier mot aktivitet eller sentiment. Zhang et al. 

(2011) studerar om sentiment av tweets har någon påverkan på olika index på den amerikanska 

börsmarknaden samt volatilitetsindexet VIX genom att titta på deras korrelation. Bollen et al. 

(2011) tittar på korrelation mellan aktivitet samt sentiment mot Dow Jones Industrial Average 

index, VIX samt omsättningen av en aktie.  

När vi jämför aktivitet mot avkastning och volatilitet och genomför korrelationstest så 

testar vi om aktiviteten för dagen t -1 har påverkat avkastningen eller volatiliteten för dagen 

efter, det vill säga dag t. Anledningen till att vi inte kan ha aktiviteten för samma dag är att 

aktiviteten samlas in mellan 00.00 och 23.59, det vill säga att aktiviteten på forumen kan ske 

efter att börsen har stängt och kan därför vilseleda resultatet vi kommer fram till. Med andra 

ord så kan aktiviteten ha skett efter prisförändringen. Man skulle även kunna ta aktiviteten för 

två dagar sedan eller för en vecka sedan men då nyheter och händelser vanligen inkorporeras i 

aktiepriser väldigt snabbt så väljer vi att använda aktiviteten för dag t-1, där avkastningen är 

för dag t. Vid korrelationstesterna tittar vi enbart på hur korrelationen påverkar variablerna på 

large cap och small cap och gör ingen branschspecifik jämförelse. Studien som görs av Ranco 

et al (2015) använder sig av intradagsdata av anledningen att nyheter inkorporeras i 

aktiepriserna mycket snabbt men eftersom få studier är gjorda på Stockholmsbörsen väljer vi 

att ta daglig data över en längre tidsperiod.  

Genom att göra ett korrelationstest kan vi testa om det finns ett linjärt samband mellan 

aktivitet och avkastning samt aktivitet och volatilitet. Likt Ranco et al. (2015) använder vi oss 

av Pearsons korrelation. Detta gör vi i SPSS Statistics för att se om det finns ett samband mellan 

variablerna. För att resultatet ska vara signifikant har vi valt att testa på en 5% nivå, det vill 

säga att signifikansnivån måste vara lika med eller under 0,05 för att korrelationen ska vara 

statistiskt säkerställd.  

 Genom att testa för korrelation mellan variablerna så kan vi se om de är positivt, 

negativt eller helt okorrelerade med varandra. Korrelationskoefficienten ligger alltid mellan 
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plus ett och minus ett. Där plus ett betyder att variablerna är perfekt positivt korrelerade med 

varandra, minus ett betyder att variablerna är perfekt negativt korrelerade med varandra och 

noll betyder att variablerna är helt okorrelerade med varandra.  

4.4 Enkel linjär regressionsmodell  

Vi väljer att utföra regressionsanalyser då vi vill testa om aktiviteten från dagen innan har 

någon påverkan på antingen avkastningen eller volatiliteten dagen efter aktiviteten har skett. 

När vi tittar på samband för aktivitet mot avkastning och volatilitet och genomför 

regressionsanalyser så testar vi om aktiviteten för dagen t-1 har påverkat avkastningen eller 

volatiliteten för dagen efter, det vill säga dag t. Majoriteten av tidigare studier testar om 

sentiment har någon påverkan på antingen avkastningen eller volatiliteten och har därför använt 

modeller som kan hantera kvalitativa variabler. Då vi endast tittar på aktiviteten och inte hur 

sentimenten kan påverka variablerna är våra variabler kvantitativa och vi kan använda oss av 

en regressionsmodell. Bollen et al. (2011) använde sig av en multipel regression för att testa 

sambandet mellan fyra olika sentiment indikatorer, tidigare finansiella värden av den 

logaritmiska avkastningen samt VIX. Då vi vill se hur aktiviteten påverkar avkastningen och 

volatiliteten använder vi oss av en enkel linjär regression för att se om det finns ett samband 

mellan variablerna. Det är väldigt få studier gjorda där man använder sig av linjär 

regressionsanalys vilket innebär att vår studie skiljer sig från många tidigare studier.  

Från regressionsanalysen kan vi från R2 utläsa hur mycket av variationen i vår beroende 

variabel, avkastningen eller volatilitet, som kan förklaras av hur mycket aktivitet det finns. 

Eftersom vi vill testa både för volatilitet samt avkastningar betyder det att vi behöver göra två 

regressionsanalyser för varje bolag. Vi använder oss av datorprogrammet SPSS för att utföra 

regressionsanalyserna.  

 För att genomföra en regressionsanalys antar vi att: residualerna är fördelade oberoende 

av varandra; residualernas standardavvikelse σε är lika stor för alla nivåer; residualerna för varje 

nivå är normalfördelade (Körner och Wahlgren, 2018). Om vi hade mer tid till vårt förfogande 

hade vi även testat det för våra regressioner, eftersom vi har över 130 regressioner att utföra 

har vi valt att anta att residualerna är fördelade oberoende av varandra.  

 

Enkel linjär regressionsmodell: 𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑥 + 𝜀 
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I formeln för enkel linjär regressionsmodell är Y det förväntade värdet av regressionen vid nivå 

x. 𝛼är interceptet, det vill säga konstanten, där regressionslinjen skär y-axeln.𝛽är lutningen på 

regressionslinjen och visar den genomsnittliga förändringen av y när x ökar med en enhet. 𝛼 +

𝛽𝑥 tillsammans uttrycker det betingade väntevärdet för nivå x. Residualen 𝜀 med väntevärde 

noll är avvikelsen från det betingade väntevärdet av regressionslinjen.  

4.5 Icke-parametriska tester 

För att testa om branscherna reagerar olika på aktiviteten mellan large cap och small cap 

genomför vi icke-parametriska statistiska tester för att jämföra medelvärdet av bolagens β-

koefficienter från regressionerna för volatilitet och avkastning mellan large cap och small cap. 

Om medelvärden skiljer sig åt kan det antas att branscherna reagerar på aktiviteten olika. 

Genom att utföra testerna kan vi även undersöka om det skiljer sig signifikant hur aktiviteten 

påverkar volatiliteten och avkastningen inom branscherna mellan large cap och small cap. Vi 

använder icke-parametriska tester då det är få bolag inom vissa av branscherna och vi inte kan 

testa att β-koefficienterna är normalfördelade.  

 För testerna kommer vi endast använda oss av signifikanta β-koefficienter, detta då 

icke-signifikanta β-koefficienter inte har någon påverkan på avkastningen eller volatiliteten 

och är därför irrelevanta för studien. Vi använder oss av tester som använder oberoende 

variabler då ingen av bolagen är med i både large cap och small cap eller inom olika branscher, 

bolagen är därmed oberoende av varandra. 

 Vi använder Mann-Whitney test för att se om två oberoende stickprov signifikant skiljer 

sig från varandra. Med Mann-Whitney test, testar vi om β-koefficienter mellan large cap och 

small cap skiljer sig åt, oberoende av bransch. Detta för att se om det finns någon statistisk 

skillnad mellan hur large cap eller small cap reagerar på aktivitet.  

Vi använder Kruskal-Wallis test för att se om det finns någon signifikant skillnad 

mellan flera oberoende stickprov. Med Kruskal-Wallis test, testar vi om β-koefficienter inom 

large cap eller small cap över de olika branscherna skiljer sig åt samt för att se om branscherna 

skiljer sig åt över både large cap och small cap. Detta för att se om det finns en signifikant 

skillnad mellan hur large cap och small cap reagerar på aktivitet eller hur de olika branscherna 

på båda listorna reagerar på aktivitet. (Körner och Wahlgren, 2018) 

För att genomföra Mann-Whitney och Kruskal-Wallis test använder vi oss av SPSS 

Statistics.   
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5. Resultat  

5.1 Korrelation  

Vi testar här korrelationen mellan aktiviteten för dag t-1 mot avkastningen och volatiliteten för 

dag t för både large cap och small cap. När vi tittar på large cap i diagram 2 kan vi se att 

majoriteten av aktierna har positiv korrelation mellan aktivitet och volatilitet. 25 av aktierna vi 

studerade från large cap hade en 5% signifikansnivå för korrelationen och 19 av dessa har en 

1% signifikansnivå. Det är däremot svårare att dra en slutsats gällande aktivitetens korrelation 

mot avkastning då korrelationen dels är lägre men även att den skiftar mellan att vara positiv 

och negativ. Samtidigt så är det bara tre korrelationer mellan aktivitet och avkastning som har 

5% signifikans och två av dessa har en 1% signifikansnivå.  

 

Diagram 2. I detta diagram kan vi se korrelationen för avkastning och volatilitet mot aktivitet för de 33 bolagen 

från large cap. En lista på de 33 bolagen samt deras branschtillhörighet finns i appendix A.1. I diagrammet kan vi 

tydligt se att korrelationen för volatilitet mot aktivitet är betydligt närmare ett/minus ett medan korrelationen för 

avkastning mot aktivitet är närmare noll. Detta betyder att det finns ett större linjärt samband mellan volatilitet 

och aktivitet än det finns mellan avkastning och aktivitet på large cap.  
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I diagram 3 nedan kan vi se korrelationen för small cap och där kan vi se att majoriteten 

av korrelationen mellan aktivitet och volatilitet är positiv och endast två av 34 visade negativ 

korrelation, av de 34 aktierna som korrelationen testades för så var 23 värden signifikanta på 

1% nivå. De två negativa värdena har både en signifikansnivå på över 5% och är därmed inte 

signifikanta. Korrelationen mellan aktivitet och avkastning visar både positiva och negativa 

värden, majoriteten på 27 av 34 aktier visar dock på en negativ korrelation. Antal aktier med 

en signifikansnivå på 5% för korrelationen är nio av 34 och av dessa har fyra aktier en 

signifikansnivå på 1%.  

 

 

Diagram 3. I detta diagram kan vi se korrelationen för avkastning och volatilitet mot aktivitet för de 34 bolagen 

från small cap. En lista på de 34 bolagen samt deras branschtillhörighet finns i appendix A.6. I diagrammet kan 

vi tydligt se att korrelationen för volatilitet mot aktivitet är betydligt närmare ett/minus ett medan korrelationen 

för avkastning mot aktivitet är närmare noll. Detta betyder att det finns ett större linjärt samband mellan volatilitet 

och aktivitet än det finns mellan avkastning och aktivitet på small cap.  

5.2 Regression  

5.2.1 Regression Large Cap 

När vi studerar diagram 4 kan vi konstatera, genom att läsa av R2 värdena på large cap, att 

förändringar i avkastningen inte kan förklaras av aktiviteten. Detta ser vi genom att enbart två 

aktier av de 33 som studeras har ett R2 värde på 0,01 det vill säga att för samtliga aktier som 
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studeras så kan aldrig mer än 1% av förändringen i avkastningen förklaras av aktivitet på 

aktieforum. Av samtliga 33 bolag är tre bolags R2 signifikanta, två av dessa har en 1% 

signifikansnivå. De två bolagen med högst R2 har 1% signifikansnivå. De två bolagen med 

högst förklaringsnivå är Resurs Holding och Pandox som tillhör branscherna finans respektive 

konsument cyklisk. De har en förklaringsgrad på 1%. För samtliga bolags R2 samt bolagsnamn, 

se appendix A.2. 

 

 

 

Diagram 4. Visar fördelningen av R2 för regressionerna mellan avkastning och aktivitet för large cap. I diagrammet 

kan vi se att 31 av bolagen på large cap har en R2 värde mellan 0 och 0,0099, medan enbart två av bolagen har ett 

R2 värde över 0,0099.  

 

I diagram 5 nedan kan vi utläsa att förändringen i volatilitet kan förklaras av aktivitet i 

aktieforum. Som vi kan se i diagram 5 så har 18 av de bolagen som vi studerar en 

förklaringsgrad på lägre än 1%, elva av bolagen har en förklaringsgrad mellan 1% och 10% 

och fyra bolag har en förklaringsgrad över 10%. 22 av de 33 bolagen har ett signifikant R2, av 

dessa har 17 1% signifikans och fem har 5% signifikans. Det bolaget med högst R2 är Pandox 

som tillhör branschen konsument cyklisk. De har förklaringsgraden 27,8% och har 1% 

signifikans. För samtliga bolags R2 samt bolagsnamn, se appendix A.3. 
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Diagram 5. Visar fördelningen av R2 för regressionerna mellan volatilitet och aktivitet för large cap. I diagrammet 

kan vi se att 18 av bolagen har ett R2 värde under eller lika med 0,01, elva av bolagen har ett R2 värde mellan 0,01 

och 0,1 medan 4 bolag har ett R2 värde över 0,1. 

 

När vi tar fram de genomsnittliga R2 för alla 1% och 5% signifikanta värdena på R2 på 

large cap får vi resultatet som kan ses i diagram 5. Finans har sju signifikanta R2 och har en 

genomsnittlig förklaringsgrad på strax under 6%. Industri har tre signifikanta R2 och har en 

genomsnittlig förklaringsgrad på cirka 5,5%. Kommunikation har två signifikanta R2 och har 

en genomsnittlig förklaringsgrad på strax under 9%. Konsument cyklisk har två signifikanta 

R2 och har en genomsnittlig förklaringsgrad på cirka 16%. Råvaror har fyra signifikanta R2 och 

har en genomsnittlig förklaringsgrad på strax under 2%. Sjukvård har två signifikanta R2 och 

har en genomsnittlig förklaringsgrad på cirka 6%. Teknik har två signifikanta R2 och har en 

genomsnittlig förklaringsgrad på cirka 1,5%. Eftersom vi eftersträvar ett så högt R2 som möjligt 

så tyder dessa resultat på att variationen i volatiliteten för branschen konsument cyklisk kan 

förklaras av forumaktivitet till större grad än andra branscher. Eftersom vi har fler signifikanta 

värden för branschen Finans så kan det också tyda på att variationen i volatiliteten för finans 

kan förklaras av forumaktivitet till större grad än andra branscher. 
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Diagram 6. Genomsnittligt R2 för varje bransch i large cap, endast signifikanta värden. Det finns sju stycken R2 

inom branschen Finans som var av signifikansnivå 5% eller 1%, tre stycken för Industri, Kommunikation, 

Konsument cyklisk, Sjukvård och Teknik finns det två och för Råvaror finns fyra signifikanta värden.  

 

I diagram 7 kan vi se de genomsnittliga β-koefficienterna för regressionerna volatilitet 

mot aktivitet fördelat på branscherna på large cap, konsument cyklisk har högsta 

genomsnittliga β med två signifikanta β-koefficienter på strax över 0,035, därefter har vi 

sjukvård med två bolag på lite under 0,01, finans med 7 bolag på strax över 0,005, industri med 

tre bolag på 0,005, råvaror med fyra bolag på strax under 0,005, teknik med två bolag på strax 

under 0,005 och lägst har kommunikation med två bolag ungefär 0,0025. Samtliga signifikanta 

betavärden för bolagen kan ses i appendix A.5.  



 23 

Diagram 7. Detta diagram visar det genomsnittliga ostandardiserade betavärdet för branscherna finans, industri, 

kommunikation, konsument cyklisk, råvaror, sjukvård och teknik på large cap. Finans har sju signifikanta värden 

med ett genomsnittligt betavärde på strax över 0,005. Industri har tre signifikanta värden med ett genomsnittligt 

betavärde på cirka 0,005. Kommunikation har två signifikanta värden med ett genomsnittligt betavärde på cirka 

0,0025. Konsument cyklisk har två signifikanta värden med ett genomsnittligt betavärde på cirka 0,037. Råvaror 

har fyra signifikanta värden med ett genomsnittligt betavärde på strax under 0,005. Sjukvård har två signifikanta 

värden med ett genomsnittligt betavärde på cirka 0,0075. Teknik har två signifikanta värden med ett genomsnittligt 

betavärde på strax under 0,005. 

5.2.2 Regression Small Cap 

Genom att studera diagram 8 kan vi konstatera, genom att läsa av R2 värdena på small cap att 

avkastningen knappast kan förklaras av aktiviteten.  Det ser vi genom att enbart 5 aktier av 34 

har ett R2 värde på 0,01 eller högre. Av samtliga 34 bolag är 9 värden signifikanta, av dessa 

har 3 st en 1% signifikansnivå. Det bolaget med högst förklaringsgrad är Xspray Pharma med 

en förklaringsgrad på 5,5% och tillhör branschen sjukvård och detta värdet har 1% 

signifikansnivå. För samtliga bolags R2 samt bolagsnamn, se appendix A.7. 
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Diagram 8. Visar fördelningen av R2 för regressionerna mellan avkastning och aktivitet för small cap. I 

diagrammet kan vi se att 30 av bolagen på large cap har en R2 värde mellan 0 och 0,0099, medan enbart 4 av 

bolagen har ett R2 värde över 0,0099.  

 

I diagram 9 nedan kan vi se att förändringen i volatilitet kan förklaras till viss del av 

forumaktivitet. 13 av bolagen har en förklaringsgrad lägre än 1%, 17 av bolagen har en 

förklaringsgrad mellan 1% och 10% och fyra av bolagen har en förklaringsgrad över 10%. 23 

av de 34 bolagen har ett signifikant R2, av dessa har samtliga en signifikansnivå lägre än 1%. 

Det bolaget med högst R2 är Xspray Pharma som tillhör branschen sjukvård. De har en 

förklaringsgrad på 15,7% och har 1% signifikansnivå. För samtliga bolags R2 samt 

bolagsnamn, se appendix A.8. 
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Diagram 9. Visar fördelningen av R2 för regressionerna mellan volatilitet och aktivitet för small cap. I diagrammet 

kan vi se att 13 av bolagen har ett R2 värde under eller lika med 0,01, 17 av bolagen har ett R2 värde mellan 0,01 

och 0,1 medan 4 bolag har ett R2 värde över 0,1.  

 

När vi tar fram de genomsnittliga R2 för alla 1% och 5% signifikanta värdena på R2 

bolagen från small cap får vi resultaten som kan ses i diagram 9. Finans har ett signifikant R2 

och har då en genomsnittlig förklaringsgrad på strax över 8%. Industri har tre signifikanta R2 

och har en genomsnittlig förklaringsgrad på strax under 8%. Kommunikation har tre 

signifikanta R2 och har en genomsnittlig förklaringsgrad på strax under 4%. Konsument cyklisk 

har två signifikanta R2 och har en genomsnittlig förklaringsgrad på strax över 5%. Det finns 

inga signifikanta värden på R2 för bolagen inom branschen råvaror så därför kan inget 

genomsnittligt värde på förklaringsgraden beräknas för denna branschen. Sjukvård har elva 

signifikanta R2 och har en genomsnittlig förklaringsgrad på cirka 7,5%. Teknik har tre 

signifikanta R2 och har en genomsnittlig förklaringsgrad på strax under 4,5%. Eftersom vi 

eftersträvar ett så högt R2 som möjligt så tyder dessa resultat på att variationen i volatiliteten 

för branscherna finans, industri och sjukvård kan förklaras av forumaktivitet till större grad än 

övriga fyra branscher. Eftersom vi har fler signifikanta värden för branschen sjukvård så kan 

det också tyda på att variationen i volatiliteten för sjukvård kan förklaras av forumaktivitet till 

större grad än övriga branscher. 
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Diagram 10. Genomsnittligt R2 för varje bransch på small cap för volatilitet -, endast signifikanta värden. Det 

finns en R2 inom branschen Finans som är av signifikansnivå 1%, för Industri, Kommunikation och Teknik finns 

det tre, för Konsument cyklisk finns det två, för Råvaror finns det inga och för Sjukvård finns det elva signifikanta 

värden.  

 

I diagram 11 kan vi se de genomsnittliga β-koefficienterna för branscherna på small 

cap, finans har högsta genomsnittliga β med en signifikant β-koefficient på strax under 0,03, 

därefter har vi konsument cyklisk med tre bolag på lite under 0,02, sjukvård med tio bolag på 

strax under 0,015, teknik med tre bolag på strax över 0,01, kommunikation med tre bolag på 

strax under 0,01 och lägst har industri med tre bolag på 0,005. Samtliga signifikanta betavärden 

för bolagen kan ses i appendix A.10.  
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Diagram 11. Detta diagram visar det genomsnittliga ostandardiserade betavärdet för branscherna finans, industri, 

kommunikation, konsument cyklisk, råvaror, sjukvård och teknik på small cap. Finans har ett signifikant värde 

med ett genomsnittligt betavärde på strax under 0,03. Industri har tre signifikanta värden med ett genomsnittligt 

betavärde på cirka 0,005. Kommunikation har tre signifikanta värden med ett genomsnittligt betavärde på cirka 

0,01. Konsument cyklisk har tre signifikanta värden med ett genomsnittligt betavärde på strax under 0,02. Råvaror 

inga signifikanta värden och har därmed inget genomsnittligt betavärde. Sjukvård har tio signifikanta värden med 

ett genomsnittligt betavärde på cirka 0,0125. Teknik har tre signifikanta värden med ett genomsnittligt betavärde 

på strax över 0,01. 

5.3 Icke-parametriska test  

Då regressionerna för avkastningen mot aktivitet har väldigt få signifikanta β-koefficienter för 

både large cap och small cap har vi valt att endast utföra testerna för signifikanta β-koefficienter 

vid regressionerna för volatilitet mot aktivitet.  

I tabell 1 kan vi se vilka branscher som finns kvar bland de som har signifikanta β-

koefficienter för large cap och small cap. Det finns mellan två och sju bolag inom varje bransch 

för large cap och totalt 18 bolag. “Mean rank” visar de genomsnittliga rangtalen hur bolagens 

β-koefficienter inom branscherna är rankade från ett till 18 där sedan summan inom varje 

bransch divideras på antal bolag inom branschen. För tabell 2 med Test Statistics är det 

intressant att titta på asymptotic significance, det vill säga p-värdet som är 0,654. Med ett p-

värde över 0,05 kan vi inte påvisa någon statistiskt säkerställd skillnad mellan branscherna på 

large cap.  
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Tabell 1. Kruskal-Wallis test för att se om det finns en signifikant skillnad av β-koefficienterna mellan branscherna 

på Large Cap. Totalt 18 observationer fördelat på sex branscher, Sjukvård har högst genomsnittliga rangtal på 

14,25 och Kommunikation har lägst genomsnittliga rangtal på fem. β-koefficienterna som används är signifikanta 

på en 5%-nivå.  

Tabell 2. P-värdet på 0,654 visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan branscherna på Large Cap.  

 

 

I tabell 3 kan vi se att det finns totalt 23 bolag inom small cap med signifikanta β-

koefficienter. Rangtalen går därför från ett till 23, där finans har högst genomsnittligt rangtal 

på 23 och industri har det lägsta på sex. Från p-värdet i tabell 4 kan vi utläsa 0,185 vilket är 

större än 0,05 och vi kan därmed inte påvisa någon statistiskt säkerställd skillnad mellan 

branscherna på small cap.  

 

Tabell 3. Kruskal-Wallis test för att se om det finns en signifikant skillnad av β-koefficienterna mellan branscherna 

på small cap. Totalt 23 observationer fördelat på sex branscher, Finans har högst genomsnittliga rangtal på 23 och 

Industri har lägst genomsnittliga rangtal på sex. β-koefficienterna som används är signifikanta på en 5%-nivå.  

Tabell 4. P-värdet på 0,185 visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan branscherna på small cap.  
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Genom att studera tabell 5 kan vi se att det finns totalt 41 st bolag på large cap och 

small cap med signifikanta β-koefficienter. Rangtalen går därför från ett till 41 där sjukvård 

har det högsta genomsnittliga rangtal på 27,15 och industri har det lägsta på 14,83. Från tabell 

6 kan vi se att p-värdet är 0,12 vilket är högre än 0,05 och vi kan därmed inte påvisa någon 

statistiskt säkerställd skillnad mellan branscher på både large cap och small cap.  

 

Tabell 5. Kruskal-Wallis test för att se om det finns en signifikant skillnad av β-koefficienterna mellan bolagen 

på large och small cap som jämförs över branscherna. Totalt 41 observationer fördelat på sex branscher, Sjukvård 

har högst genomsnittliga rangtal på 27,15 och Industri har lägst genomsnittliga rangtal på 14,83. β-koefficienterna 

som används är signifikanta på en 5%-nivå.  

Tabell 6. P-värdet på 0,12 visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan branscherna på både large och 

small cap.  

 

 

I tabell 7 kan vi se Mann-Whitney testet som testar om det finns någon skillnad för hur 

volatiliteten på large cap och small cap reagerar på aktivitet. Totalt finns det 41 st bolag, 

fördelade med 18 st på large cap och 23 st på small cap. Rangtalen är fördelade från ett till 41 

och de genomsnittliga rangtalen för vardera lista är 15,44 för large cap och 25,35 för small cap, 

vilket visar att small cap har fler av högre rangtal, det vill säga högre β-koefficienter. I tabell 8 

tittar vi på p-värdet som vi finner längst ner, p-värdet på 0,008 är mindre än 0,05 och vi kan 

därför påvisa en statistiskt säkerställd skillnad mellan β-koefficienter på large cap och small 

cap.  
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Tabell 7. Mann-Whitney test för att se om det finns någon signifikant skillnad av alla β-koefficienterna på small 

cap mot large cap. Totalt 41 observationer, med 23 st på small cap och 18 st på large cap. Small cap har högst 

genomsnittliga rangtal på 25,35 och large cap har lägst genomsnittliga rangtal på 15,44. β-koefficienterna som 

används är signifikanta på en 5%-nivå.  

Tabell 8. P-värdet på 0,008 visar att det finns en signifikant skillnad mellan large och small cap.  
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6. Analys och diskussion  

6.1 Korrelation och regressionsanalys 

Korrelationerna och regressionerna för avkastningen mot aktiviteten på large cap och small cap  

visar ett delat resultat, medan resultat för volatiliteten mot aktiviteten mellan large cap och 

small cap är snarlika varandra. Vi ser att korrelationen på large cap antar något högre värden, 

för både avkastning och volatilitet, än vad den gör på small cap. 

Vid korrelationen för avkastning mot aktivitet på large cap och small cap ser vi i 

diagram 2 och 3 att korrelationskoefficienterna är både positiva och negativa, dock är det endast 

tre korrelationer på large cap och nio korrelationer på small cap som är signifikanta, varav alla 

på large cap är positiva och alla på small cap är negativa. Bollen et al. (2011) undersöker 

korrelationen mellan volymen av finansiella tweets och logaritmiska avkastningen för 

marknaden, deras resultat har en negativ korrelationskoefficient men är icke-signifikant. Med 

tanke på att det finns få signifikanta korrelationer för både large cap och small cap vid 

avkastning mot aktivitet och resultaten är väldigt utspridda så kan det bero på att det inte går 

att förutspå avkastningarna genom att läsa av hur mycket aktivitet det finns om en aktie. Att 

large cap endast visar positiva koefficienter och small cap endast negativa kan bero på att 

bolagen reagerar olika beroende på hur högt börsvärde de har. Det kan även bero på att small 

cap är mer lättpåverkad av aktiviteten och därför sjunker avkastningen när det skrivs om 

bolagen på forum, medan bolag på large cap är mer stabila och påverkas inte lika mycket om 

vad som skrivs på forumen. Utöver det kan det även bero på att det inte finns ett samband 

mellan variablerna. Det är någorlunda väntat att få ett delat resultat, detta då vi inte vet om 

aktiviteten som finns har en positiv eller negativ antydning. För att bättre mäta och analysera 

hur avkastningen reagerar på aktivitet kan det vara bra att implementera en sentimentanalys i 

undersökningen för ett tydligare resultat.  

Vid korrelationen för large cap med volatilitet mot aktivitet ser vi i diagram 2 att 

majoriteten av korrelationerna är positiva, av de korrelationer som är negativa har endast en ett 

signifikant värde, och resterande har ett icke-signifikant värde. Liknande gäller för 

korrelationen på small cap mellan volatilitet och aktivitet som vi kan se i diagram 3 där alla 

signifikanta korrelationer är positiva. Resultatet som korrelationerna visar stämmer överens 

med resultaten som studierna på den amerikanska börsmarknaden gjorda av Bollen et al. (2011) 

och Zhang et al. (2011) kommer fram till. Bollen et al. (2011) undersöker utöver sentiment 

även aktivitetens påverkan på volatilitetsindexet VIX, där de likt vårt resultat kommer fram till 
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en positiv korrelation mellan aktivitet och volatilitet. Zhang et al. (2011) använder sig av 

sentimentanalys men kommer trots den skillnaden fram till samma resultat som vi, i deras 

undersökning konstaterar de att korrelationen mellan alla känslomässiga tweets är positivt 

korrelerade mot volatilitetsindexet VIX. Vår studie skiljer sig något från dessa två studierna då 

vi inte jämför aktiviteten mot ett index men det är intressant att trots det jämföra med tidigare 

resultat då vår undersökning likt deras testar huruvida aktivitet påverkar volatiliteten.  

Genom att titta närmare på regressionernas R2 för large cap och small cap i diagram 4 

och 8 vid avkastning mot aktivitet kan vi se att förklaringsgraderna är väldigt låga för båda 

listorna. Precis som för korrelationen är det väldigt få regressioner för avkastning mot 

aktivitet som är signifikanta, vilket är väntat då signifikansnivån för regressionen är 

densamma som för korrelationen. Detta lämnar då, precis som för korrelationen, tre 

signifikanta regressioner på large cap och nio signifikanta regressioner på small cap. Av de 

signifikanta regressionerna har endast två regressioner ett R2. över 0,99% på large cap och 

fem regressioner ett R2 över 0,99% på small cap. De tre respektive nio regressionerna är inte 

till stor hjälp för att dra ytterligare slutsatser kring hur aktiviteten påverkar avkastningen, 

både R2 (diagram 4 och 8) och β-koefficienterna (Appendix A.4 och A.9) för regressionerna 

är låga och tyder inte på att det finns något samband. 

För regressionerna som är gjorda för volatilitet mot aktivitet kan vi se ett större 

samband mellan variablerna, hela 22 regressioner från large cap och 23 regressioner från 

small cap är signifikanta, R2 (diagram 5 och 9) är högre än tidigare regressioner och β-

koefficienterna (Appendix A.5 och A.10) lika så. Detta tyder på att forumaktivteten för dag t-

1 kan påverka aktievolatiliteten för dag t mer än vad den påverkar aktieavkastingen för dag t. 

För den genomsnittliga förklaringsgraden på large cap för regressionerna volatilitet mot 

aktivitet kan vi se att det varierar väldigt mycket mellan branscherna vilket kan tyda på att 

aktivitet är en variabel som som påverkar volatiliteten mer för vissa branscher än för andra. 

Som exempel kan vi se i diagram 6 att inom branschen konsument cyklisk är den 

genomsnittliga förklaringsgraden runt 16% medan för teknik, är den genomsnittliga 

förklaringsgraden under 2% men i detta fallet bör vi även titta på antalet bolag inom 

branscherna som har signifikanta värden. Konsument cyklisk har bara 2 signifikanta värden 

vilket betyder att vi inte kan förlita oss helt på detta genomsnittliga R2, om vi istället tittar på 

R2 värdet för branschen finans med 7 signifikanta värden så ger det en större säkerhet i att 

aktiviteten potentiellt påverkar volatiliteten mer i finansbranschen. Den genomsnittliga 

förklaringsgraden på small cap inom varje bransch för de signifikanta regressionerna för 

volatilitet mot aktivitet är mer jämt fördelad än large cap, ingen av branscherna kommer 
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under 3,5%. Den högsta genomsnittliga förklaringsgraden är ungefär hälften så stor som på 

large cap dock, vilket är Finans på lite över 8%. De genomsnittliga β-koefficienterna för large 

cap och small cap är någorlunda lika över branscherna som vi kan se i diagram 7 och 11, 

large cap har den högsta β-koefficienten inom finans på lite över 0,035 och deras lägsta är 

ungefär 0,025. Small caps högsta genomsnittliga β-koefficient är finans på lite under 0,03 och 

deras lägsta är ungefär 0,05.  

De signifikanta korrelationerna och regressionerna för volatilitet mot aktivitet på large 

cap och small cap tyder på att det finns ett samband mellan variablerna och att aktivitet till 

viss del påverkar volatiliteten för ett bolag.   

6.2 Skillnader mellan branscherna och listorna 

Genom Kruskal-Wallis icke-parametriska test ser vi att det inte finns någon statistiskt 

säkerställd skillnad mellan branschernas β-koefficienterna på varken large cap eller small cap. 

Vi kan med samma test inte heller påvisa någon statistiskt säkerställd skillnad mellan 

branscherna med båda listornas bolag. Resultatet som vi får visar att det inte finns någon 

statistiskt säkerställd skillnad på hur forumaktivitet kan påverka branschernas volatilitet på 

large cap. Vi får samma resultat för small cap. Det tredje testet visar att det inte heller finns 

någon statistiskt säkerställd skillnad mellan branscherna över samtliga bolag på large cap och 

small cap. Trots att dessa tre tester inte påvisar någon skillnad mellan varken branscherna eller 

listorna så kan vi inte helt utesluta att bransch och listor på börsen reagerar olika på aktivitet. 

Vi tror att det eventuellt går att få högre exakthet för testerna genom att göra en sentimentanalys 

istället. Detta för att vi då kan fånga upp ytterligare svängningar inom både volatiliteten och 

avkastningen.  

Med Mann-Whitneys icke-parametriska test ser vi att β-koefficienterna skiljer sig 

signifikant mellan listorna, det vill säga att det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan 

large cap och small cap. Från tabell 7 kan vi se att det genomsnittliga rangtalet för large cap är 

nästan exakt 10 enheter lägre än det genomsnittliga rangtalet för small cap som är 25,35. Då 

rangtalen organiseras från minst till störst och från 1 till 41, kan vi se att small cap har i 

genomsnitt något högre β-koefficienter för regressionerna. Genom resultatet på detta test kan 

vi se att det finns skillnader mellan hur large cap och small cap reagerar på aktivitet när det 

kommer till hur volatilitet förändras. Norlander (2016) konstaterar i sin studie att det är lättare 

att förutspå volatilitetsförändringar med aktivitet från forum än det är att förutspå 

aktieavkastning. Vi kan konstatera samma sak. Trots att resultatet visar att det finns en skillnad 
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mellan large cap och small cap kan det vara intressant att för vidare forskning undersöka 

tidigare treårsperioder för att se om resultatet håller även på längre sikt och att aktiviteten 

faktiskt påverkar bolagens volatilitet olika på large cap och small cap.  

6.3 Kritik mot vårt arbete och förslag på vidare forskning 

Andersen och Bollerslev (1998) konstaterade att den kumulativa kvadrerade intradags 

avkastningen kan förbättra volatilitets mätningar genom användning av högfrekvent data. Detta 

tyder på att vår studie eventuellt skulle kunna få annorlunda och tydligare resultat om vi istället 

hade använt intradagsdata. Nu slår vi samman all aktivitet under ett tidsförlopp om 24 timmar 

och tittar på vad som händer med aktiens pris dagen efter. Om vi istället hade använt oss av 

intradagsdata så hade vi kunnat se om aktiviteten har större påverkan på avkastningen än på 

volatiliteten när man har kortare tidsförlopp. Det är såväl också ett förslag att vid framtida  

Vilka begränsningar som skulle göras var ett svårt beslut och hade andra begränsningar 

gjorts så hade vi med stor sannolikhet fått andra resultat. Kanske skulle vi satt hårdare krav på 

vilka bolag vi valde att titta närmare på. Då hade vi haft färre bolag att analysera och vi kunde 

ha gjort en mer djupgående analys. Däremot, om vi hade valt mildare restriktioner så hade vi 

haft mer data att analysera och vårt resultat hade bestått av fler värden vilket hade styrkt de 

resultaten vi fick.  

Vi gör i uppsatsen antagandet att nyheter med stor sannolikhet bidrar till ökad aktivitet 

i aktieforum men i själva verket vet vi inte vad grunden till aktiviteten i forumen är. Det kan 

vara till följd av en pandemi, bolagsstämma, byte av VD etc. Framtida studier bör därmed även 

studera vad det är som bidrar till aktiviteten.  

Som tidigare nämnt så kategoriseras bolagen på large cap och small cap efter deras 

börsvärde. Ett högre börsvärde innebär vanligen också ett större antal omsatta aktier varje dag. 

Detta borde leda till att stora bolag inte påverkas lika mycket av aktivitet i ett aktieforum och 

att aktiepriserna och volatiliteten för bolagen på small cap är mer lättpåverkade. Eftersom vi 

väljer att ta den typen av aktien som det finns fler aktier utav så ska detta potentiellt innebära 

att vi borde ha ett större samband på large cap och small cap om vi istället väljer den aktie 

typen med lägst antal aktier. 

Jiao et al. (2020) studerar hur aktivitet på sociala medier och nyhetsartiklar kan 

användas som indikatorer för investeringar på börsen och konstaterar att de kompletterar 

varandra och visade ett motsatt resultat mot varandra. Traditionella nyheter kan användas till 

att förutspå nedgångar i volatilitet och sociala medier kan användas för att förutspå uppgångar 
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i volatilitet. Det kan då även vara intressant att lägga till forumaktivitet som en indikator 

eftersom vårt resultat visar på att forumaktivitet till viss del kan förutspå förändringar i 

volatilitet. Aktivitet på aktieforum blir ett bra komplement då det, speciellt på aktieforum, är 

väldigt nischat och en vanlig kanal att vända sig till om man vill diskutera en ny aktie i sin 

portfölj, eller hur framtidsvisionerna ser ut. Det är därmed ett förslag att vidare studera hur 

dessa tre kommunikationskanaler kan användas för att skapa en investeringsstrategi. För att 

skapa en strategi efter vår studie måste vi förutspå volatilitet istället för att använda dåtida 

volatilitet. För att göra det kan man använda använda sig av GARCH och ARCH metoden som 

bland många andra Andersen och Bollerslev (1998) gjorde.  

För att vidare studera hur man kan skapa en investeringsstrategi genom att analysera 

aktiviteten och eventuellt sentiment kan det vara av intresse att som Ranco et al. (2015) 

genomföra ett Granger kausalitetstest för att se om variabeln kan tillåta en att förutspå framtida 

avkastningar baserat på tidigare aktivitet.  

Tang et al. (2013) påvisar i sin undersökning att volatiliteten för ett bolag blir lägre om 

bolaget gör ett listbyte uppåt och att de blir oförändrat om bolaget genomför ett listbyte nedåt, 

det vill säga att de undersöker hur volatiliteten för ett bolag förändras från tidigare när ett 

listbyte sker. Det kan vara intressant för vidare forskning att tänka i samma banor för att testa 

om aktiviteten påverkar bolagens volatilitet olika beroende på vilken lista de är på och även 

göra en undersökning för att se om det stämmer och att vårt resultat inte är en tillfällighet.  
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7. Slutsats 

Från resultatet av undersökningen kan vi dra slutsatsen att vi ser ett signifikant samband mellan 

forumaktivitet och volatiliteten för bolagen, både på large cap och small cap. Att detta samband 

endast beror på forumaktivitet och inte nyheter eller annan yttre faktor är inget vi kan fastställa. 

Majoriteten av de signifikanta regressionerna för volatiliteten mot aktiviteten har positiva β-

koefficienter, vilket betyder att när aktiviteten ökar för en aktie så ökar även aktiens volatilitet. 

Vi kan inte dra samma slutsatser gällande hur forumaktivitet påverkar aktieavkastningen för 

ett bolag på large cap eller small cap, detta på grund av att det inte finns tillräckligt med 

signifikanta värden för korrelationerna och regressionerna.  

Med bristande signifikanta β-koefficienter från regressionerna för avkastning mot 

aktivitet är det inte möjligt att statistiskt säkerställa om det finns några skillnader mellan hur 

avkastningen för bolagen på large cap och small cap reagerar på forumaktivitet, det går inte 

heller att säkerställa hur branscherna reagerar. Vid testerna för β-koefficienter från 

regressionerna för volatilitet mot aktivitet kan vi inte påvisa någon skillnad mellan branscherna 

på varken large cap eller small cap samt mellan branscherna över samtliga bolag. Genom de 

icke-parametriska testerna kan vi dock se att det finns en statistiskt säkerställd skillnad för hur 

volatiliteten för bolagen mellan hela large cap och small cap reagerar på aktiviteten. Resultatet 

visar att small cap har något högre genomsnittliga β-koefficienter, det vill säga att volatiliteten 

för bolagen på small cap reagerar mer på aktiviteten än vad bolagen på large cap gör. Det 

innebär att vi kan dra slutsatsen att aktivitet påverkar volatiliteten mer på small cap än på large 

cap. Slutsatserna som vi drar i vår studie kan bidra till en större förståelse för aktiemarknaden 

i Sverige. De kan även användas till vidare studier på den svenska aktiemarknaden då det 

fortfarande är ett outforskat område. 
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Appendix 

 

A.1 I detta appendix kan vi se vilket nr som tillhör vilket bolag i diagrammen för large cap samt vilka branscher 

bolagen tillhör.  
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A.2 I detta diagram kan vi se samtliga bolags R2 för avkastning(dag t) mot aktivitet(dag t-1) på large cap.  

 

 

A.3 I detta diagram kan vi se samtliga bolags R2 för volatilitet(dag t) mot aktivitet(dag t-1) på large cap. 
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A.4 I denna tabell för large cap kan vi se de signifikanta betavärden som finns för fallet avkastning mot aktivitet 

samt bolagen och dess branschtillhörighet. Vi kan även se bolagets genomsnittliga logaritmiska avkastning för 

mätperioden. 

 

 

A.5 I denna tabell för large cap kan vi se de signifikanta betavärden som finns för fallet volatilitet mot aktivitet 

samt bolagen och dess branschtillhörighet. Vi kan även se bolagets genomsnittliga volatilitet för mätperioden. 
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A.6 I detta appendix kan vi se vilket nr som tillhör vilket bolag i diagrammen för small cap samt vilka branscher 

bolagen tillhör.  
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A.7 I detta diagram kan vi se samtliga bolags R2 för avkastning(dag t) mot aktivitet(dag t-1) på small cap.  

 

 

A.8 I detta diagram kan vi se samtliga bolags R2 för volatilitet(dag t) mot aktivitet(dag t-1) på small cap.  
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A.9 I denna tabell för small cap kan vi se de signifikanta betavärden som finns för fallet avkastning mot aktivitet 

samt bolagen och dess branschtillhörighet. Vi kan även se bolagets genomsnittliga logaritmiska avkastning för 

mätperioden. 

 

 

A.10 I denna tabell för small cap kan vi se de signifikanta betavärden som finns för fallet volatilitet mot aktivitet 

samt bolagen och dess branschtillhörighet. Vi kan även se bolagets genomsnittliga volatilitet för mätperioden. 
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