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Förord 
Författarna vill börja med att rikta ett stort tack till alla som har varit med och bidragit till att denna 
studie till sist blev färdigställd, trots alla mot- och medgångar. Författarna vill framförallt rikta ett stort 
tack till studiens handledare, Øystein Fredriksen, och seminariegrupperna som under studiens gång 
har varit ovärderliga i sin konstruktiva kritik och stöttning när det har varit kämpigt.  

Vidare vill författarna tacka det härliga sällskapet som under hela terminen, tillsammans med 
författarna, har spenderat sin tid i Ekosystemet Norra och bidragit till att det har varit en rolig 
upplevelse att skriva denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Olsson  Casper Ternerot 

Linköping, 2019-06-05  Linköping, 2019-06-05 

   

  



 
 

iii 
 

Sammanfattning 
Titel: Nyckeltal och dess betydelse för aktievolatilitet  

Författare: Eric Olsson, Casper Ternerot 

Handledare: Øystein Fredriksen 

Bakgrund: Relationen mellan avkastning och risk har länge varit debatterad. Den klassiska 
modellen Capital Asset Pricing Model, CAPM, är en av standardmodellerna inom finans. CAPM har 
dock brister och kompenserar inte investerare för den företagsspecifika risken som tas. Senare 
forskning har visat på att det är den företagsspecifika risken som utgör den största delen av total 
aktierisk och har fortsatt att öka under de tre senaste decennierna. Detta medför att det finns ett 
intresse att undersöka och analysera sambandet mellan den interna risken som företag har och den 
aktievolatilitet som återfinns på marknaden. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera sambandet mellan företags interna 
risk i form av nyckeltal och aktievolatilitet på svenska noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm 
under perioden 2007 till 2018. Studien kommer att specifikt undersöka sambandet mellan två typer 
av risk; finansiell risk och operationell risk.  
 
Metod: För att uppnå syftet med studien har en deduktiv ansats och en kvantitativ metod 
tillämpats för att undersöka och analysera två dataset bestående av aktievolatilitet och nyckeltal 
baserad på data från kvartalsrapporter. Studien har använt en obalanserad paneldata av kort 
karaktär.  
 
Resultat: Studiens resultat tyder på att omkring hälften av aktievolatilitet kan förklaras av den 
interna risken. Intressant är att resultaten även indikerar att investerare värderar den finansiella 
och operationella risken som lika värdefulla vid bedömningen av den interna risken. Författarnas 
slutsats blir att den företagsspecifika risken har en relativt stor påverkan på aktievolatilitet och att 
det är värt i framtiden att diskutera hur investerare adekvat ska kompenseras för den faktiskt tagna 
risken. 
 

Nyckelord: Företagsspecifik risk, Finansiell risk, Operationell risk, Volatilitet, Nyckeltal, 
Aktiemarknaden, Nasdaq OMX Stockholm 
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Abstract 
Title: Key Ratios and Their Effect on Stock Volatility  

Authors: Eric Olsson, Casper Ternerot 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

Background: A long debated area within financial theory is the relationship between risk and 
return. The classic Capital Asset Pricing Model, CAPM, has long been the preferred model within 
finance. CAPM is however not without its flaws and do not compensate the investors for the 
idiosyncratic risk that is taken. Recent research has suggested that it is the idiosyncratic risk that is 
the main driver of the total risk in stock volatility, and that the impact of this risk have continued to 
increase over the last three decades. Considering this, it is of interest to examine and analyze the 
relationship between the internal risk of companies and the stock volatility reflected on the market.  
 
Aim: The aim of this study is to examine and analyze the effect the internal risk, in the form of key 
ratios, has on stock volatility on Swedish public companies listed on Nasdaq OMX Stockholm during 
the time period of 2007 to 2018. The study will especially focus on two types of internal risk; 
financial risk and operational risk.  
 

Methodology: This study has used a deductive approach and a quantitative methodology to fulfill 
the aim of the study. The study has used an unbalanced panel data of short character to examine 
and analyze the datasets consisting of stock volatility and data retrieved from quarterly reports.  
 
Results: The results indicate that approximately half of the stock volatility can be attributed to the 
internal risk. The results further indicate that investors value the financial and operational risk 
equally when assessing the internal risk in the company. The authors conclusion from the study is 
that the idiosyncratic risk has a relatively large effect on stock volatility and that a future discussion, 
about the compensation investors receive is adequate to the actual risk that is taken, is needed.  
 
Keywords: Firm Specifik Risk, Financial Risk, Operational Risk, Volatility, Key Ratios, Stock 
Market, Nasdaq OMX Stockholm 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Investerare har generellt sett ett gemensamt mål med sitt sparande; att få högsta möjliga avkastning 
på investeringar till lägsta möjliga risk. Ett av de mest diskuterade ämnena inom finansiell ekonomi är 
etableringen av förhållandet mellan avkastning och risk. Flertalet teorier har publicerats i ett försök att 
förklara dynamiken och interaktionen mellan dessa två fundamentala variabler. Sedan länge har 
akademiker och investerare försökt att skatta vilken avkastning en investering kan förväntas generera, 
men detta är dock lättare sagt än gjort (Merton, 1980). 

Under sextiotalet utvecklade Sharpe (1964) och Lintner (1965) den idag välanvända modellen Capital 
Asset Pricing Model, mer känd som CAPM (Damodaran, 2010; Bodie, Kane & Markus, 2014; Saxena, 
2015). Modellen gör anspråk på att kunna estimera en akties framtida förväntade riskjusterade 
avkastning genom att använda faktorer som marknadens avkastning, riskfria ränta samt den relativa 
marknadsrisken i bolaget, det vill säga betavärdet. CAPM visar ett linjärt förhållande mellan 
avkastning och risk, där en högre förväntad avkastning endast kan uppnås genom att investeraren tar 
sig an högre risk (Bodie, Kane & Markus, 2014). Modellen blev snabbt populär och ansågs under många 
år som att vara en modell som fungerade och empiriska data som motsatte sig detta förbisågs 
(Dempsey, 2013). 

Riskkomponentena i CAPM utgörs av marknadens riskpremie och betavärdet, som mäter 
marknadsrisken respektive den relativa marknadsrisken. Investerare kompenseras därför endast för 
den systematiska risken och inte för exponering mot företagsspecifik risk. Enligt portföljvalsteorin, 
som introducerades av Markowitz (1952), kan investerare diversifiera bort den företagsspecifika risken 
genom att hålla marknadsportföljen, bestående av alla tillgångar. För en investerare som inte håller 
marknadsportföljen, vilket dem flesta inte gör, uppstår då en problematik kring kompensationen för 
den företagsspecifika risken.  

Kritik har riktats mot både CAPM och betavärdet och i en studie av Fama och French (1992) visade det 
sig att sambandet mellan förväntad framtida avkastning och betavärdet var svagt. Fernandez (2014) 
byggde vidare på kritiken mot CAPM och användandet av betavärdet som ett riskmått och hävdade, 
precis som Fama och French (1992), att korrelation mellan förväntad avkastning och faktiskt 
avkastning är för låg för att det ska kunna ses som signifikant. Tidigare forskning har till stor del 
fokuserat på att antingen förkasta CAPM och betavärdets användningsområde helt (Fernandez, 2014) 
eller försökt att förbättra dessa genom att ta flera variabler i beaktning (Elton, Gruber & Urich, 1978; 
Fama och French, 1993). Trots detta kvarstår brister i modellen som inte är ämnad för att kompensera 
investerare för den företagsspecifika risken.  
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Begreppet risk är svårdefinierat och det finns flera definitioner. Inom finans härstammar definitionen 
av begreppet från det kinesiska tecknet för risk, som symboliserar både ”fara” och ”möjlighet” 
(Damodaran, 2010). Faran är att avkastningen kan bli lägre än den förväntade, medan möjligheten 
finns i att investeraren kan generera en högre avkastning än vad som förväntades. Risk är därför en 
kombination av fara och möjlighet och klassificeras i två kategorier: företagsspecifik risk och 
marknadsrisk. Damodaran (2010) påpekar att denna skillnad är kritisk för hur risk bedöms av de 
finansiella aktörerna. Då risk är centralt inom finans och på aktiemarknaden, är det viktigt att 
kategorisera den företagsspecifika risken, vilket vanligtvis görs genom att använda interna nyckeltal.  

Finansiella rapporter har länge använts som underlag för att beräkna nyckeltal som mäter 
belåningsgrad, lönsamhet och risk. Enligt Damodaran (2010) kan nyckeltal, som ofta används för att 
mäta den finansiella risken i ett företag, delas upp i två kategorier: kortsiktig likviditetsrisk och 
långsiktig soliditets- och obeståndsrisk. Kortsiktig likviditetsrisk uppstår främst av behovet att 
finansiera den dagliga verksamheten. Nyckeltal som balans- och kassalikviditet har utformats för att 
hålla reda på omfattningen av företagets exponering mot risken att de inte kan fullfölja sina åtaganden. 
Mått på långsiktig soliditet försöker att undersöka ett företags förmåga att betala räntebetalningar och 
andra åtaganden på lång sikt. Dessa typer av nyckeltal är speciellt utformade för att sätta lönsamheten 
i relation till nivån av skuldbetalningar, för att identifiera till vilken grad företaget kan fullfölja 
betalningarna (Damodaran, 2010).  

Aktiekurser kan antingen gå upp eller ner och dessa variationer speglar troligen den föränderliga 
efterfrågan för aktien eller förändrade förväntningar på ett företags finansiella välmående. Risken i en 
aktie definieras vanligast som volatilitet, det vill säga standardavvikelsen i avkastningen (Bodie, Kane 
& Markus, 2014). Volatilitet fluktuerar över tid och tilltar vid osäkra tider då risken är högre. Detta 
illustreras i figur 1 som visar på en kraftigt ökad volatilitet under finanskrisen 2008. Volatilitet är den 
observerade risken från marknaden där investerares bedömning av risken på företaget avgör 
volatilitetsnivån. Således bör en koppling mellan företagets nyckeltal och aktievolatilitet förekomma.  

 

Figur 1 – Volatilitetsindex. Egen figur 
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Inom finansiell teori finns ett forskningsfält som heter Enterprise Risk Management, hädanefter 
förkortat till ERM. Till skillnad från traditionell riskhantering som delar in risken i separata 
riskområden som till exempel finansiell och operationell risk (Hoyt & Liebenberg, 2011), är ERM ett 
koordinerat företagsspecifikt holistiskt riskramverk (Nocco & Stulz, 2006). Ramverket bygger på att 
hantera företagets interna risker som finansiell, operationell och strategisk risk genom att integrera 
alla nivåer inom organisationen för att identifiera och mäta potentiella risker. Förespråkarna för ERM 
hävdar att företag som har implementerat ERM kommer att skapa en långsiktig konkurrensfördel 
genom att minska volatiliteten i både vinst och aktiepris, vilket skapar värde för aktieägarna genom 
minskad risk (Nocco & Stulz, 2006). Trots de fördelar som finns med ett holistiskt synsätt, uppstår det 
frågetecken kring vilken typ av intern risk som har störst påverkan på aktievolatilitet. 

Hypotesen om den effektiva marknaden (eng. Efficient Market Hypothesis), som formulerades av 
Fama (1970), utgår från antagandet att en investerare inte systematisk kan överavkasta marknaden 
med hjälp av den tillgängliga informationen och att felprissättningar är slumpmässiga och snabbt 
korrigeras automatiskt (Malkiel, 2003). Trots detta förekommer både extrema upp- och nedgångar, 
som inte kan kopplas till ett företags fundamentala prestation, vilket gör att aktiemarknaden är svår 
att förutspå. Irrationella investerare kan driva aktiekurser utan att det finns underliggande fundament 
som stödjer en sådan förändring. Volatiliteten i aktier innehåller därmed ett ”brus” som inte kan 
återspeglas i traditionell aktievärdering.  

1.2 Problemformulering  

Enligt Sharpe (1965) är investerare inte benägna att ta risk utan att bli kompenserade för det i form av 
ökad förväntad avkastning. Detta grundas i att investerare inte anses vara riskbenägna och att de inte 
skulle investera i aktier utan en positiv riskpremie, det vill säga att den förväntade avkastningen 
överstiger den riskfria räntan (Bodie, Kane & Markus, 2014). Då investerare kräver kompensation för 
risk är det väsentligt att risken mäts på ett signifikant och rättvisande sätt. Den tidigare kritiken mot 
både CAPM och betavärdet, som mått på risk, skapar därför frågor huruvida investerare kan mäta 
risken på ett lämpligt sätt. 

Ett av de vanligaste tillvägagångssätten för att mäta risken i en enskild aktie är spridningen i 
avkastning, även kallat volatilitet. Det mest vedertagna sättet att skatta volatilitet är att använda sig av 
historiska data (Brealey, Myers & Allen, 2011), vilket kan anses vara aningen naivt då det förutsätter 
att den historiska risken är representativ för den framtida risken. I en studie upptäckte Kendall och 
Hill (1953) att de inte hittade några förutsägbara mönster i aktiepriser som verkade röra sig slumpartat 
där sannolikheten var lika hög för både upp- och nedgång varje dag, oavsett historisk utveckling. Enligt 
Kendall och Hill antydde resultatet att marknaden var irrationell.  
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För Bodie, Kane och Marcus (2014) blev det uppenbart, vid vidare studier, att slumpmässiga rörelser i 
aktiekurser snarare indikerade en välfungerande och effektiv marknad än en irrationell marknad. 
Enligt den effektiva marknadshypotesen, EMH, borde all tillgänglig information, som kan användas 
för att förutspå avkastning, redan vara återspeglad i aktiekursen (Malkiel, 2003). Då all information 
bör vara inprisad i aktiepriset är det intressant att undersöka vilka interna finansiella och operationella 
nyckeltal som påvisar ett samband med aktievolatilitet.  

Inom Behavioral Finance, som utvecklades som en parallell teori till EMH, har det observerats att 
investerare är irrationella och att volatilitet på marknaden inte endast kan förklaras av fundamentala 
variabler utan även av andra faktorer (Nofsinger, 2008). Han menar att det existerar en diskrepans 
mellan traditionell finansiell teori, som förespråkar en effektiv marknad där betavärdet och volatilitet 
ska fungera som bra indikatorer på risk, och investerares irrationella beteende som gör att marknaden 
inte är effektiv. Denna diskrepans, mellan finansiell teori och irrationella beteenden, skapar problem 
för investerare när de ska bedöma risk för att fatta ett investeringsbeslut. 

Enligt CAPM är en aktie exponerad mot marknadsrisken i form av betavärdet (Brealey, Myers & Allen, 
2011). Betavärdet är i sin tur härledd från aktievolatilitetens samvariation med marknaden 
(Damodaran, 2010). Det enskilda företagets risk, mätt som volatilitet i avkastningen, bör vara 
beroende av de interna riskerna kopplade till företaget. Med stöd från empirin om att CAPM har ett 
svagt samband mellan avkastning och risk samt är en bristfällig modell (Fama & French, 1992; 
Fernandez, 2014), är det därför intressant att undersöka hur missvisande den kompenserade risken 
faktiskt är sett till den interna finansiella och operationella risk som företaget är exponerat mot. Goyal 
och Santa-Clara (2003) menar att flesta modellerna inom finansiell teori inte tar hänsyn till den 
företagsspecifika risken, vilket går i strid mot resultatet i deras studie att det är denna risk som till 
största del utgör den totala aktierisken. Campbell, Lettau, Malkiel och Xu (2001) visade att det har 
förekommit en ökning av den företagsspecifika riskkomponenten i aktieavkastningen, vilket ytterligare 
skapar intresse för att undersöka sambandet mellan den interna risken och aktievolatilitet.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur sambandet mellan interna nyckeltal och 
aktievolatilitet ser ut. Vidare ämnar studien att undersöka om nyckeltalens samband med 
aktievolatilitet skiljer sig mellan finansiell och operationell risk. Författarnas förhoppningar är att 
kunna belysa den roll som den företagsspecifika risken har i aktievolatilitet för att investerare ska 
kunna ta mer informerade beslut vid investeringar. 
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1.4 Frågeställning 

För att uppfylla studiens syfte har tre frågeställningar upprättats. Frågeställningarna är utformade 
utifrån studiens syfte och kan vara till gagn för eventuella investerare som vill bedöma intern risk och 
använda resultaten som underlag för framtida investeringar. 

Risk är en viktig faktor att ta hänsyn till för en investerare. En högre volatilitet för en aktie medför en 
större osäkerhet kring hur aktiekursen kommer att utvecklas och leder därmed till en högre risk 
(Damodaran, 2010). Risken i aktien borde påverkas av den interna risken i företaget och det är således 
intressant att undersöka hur sambandet mellan den interna risken och volatilitet ser ut. 

1. Hur ser sambandet ut mellan ett företags interna risk och dess volatilitet på aktiemarknaden?  

Ett företag är exponerat mot olika typer av risker som antingen kan vara kopplade till företagets 
finansiella ställning eller den operativa verksamheten. Enligt ERM kan ett företag minska volatiliteten 
i både vinst och aktiepris genom att implementera detta koordinerade riskramverk. Det är därför 
intressant att undersöka om det existerar en skillnad mellan finansiell och operationell risk för hur 
sambandet med volatilitet och nyckeltal ser ut. Genom att veta vilken typ av intern risk som påverkar 
volatiliteten mest skulle implementeringen av ERM effektiviseras.  

2. Existerar en skillnad mellan finansiella och operativa nyckeltal gällande påverkan på företagets 
volatilitet? 

Beräkningar för volatilitet görs utifrån en särskild period där skillnader i volatiliteten kan förekomma 
beroende på vilken period som uträkningen baseras på. Studien kommer därför att genomföras där 
beräkningen av aktievolatilitet sker på olika antal dagar. Anledningen till att ta hänsyn till tidsaspekten 
är för att undersöka om detta har en inverkan på sambandet mellan aktievolatilitet och nyckeltal.  

3. Har tidsperioden, som aktievolatilitet beräknas på, en inverkan på sambandet mellan nyckeltal 
och aktievolatilitet? 

1.5 Avgränsningar 

Ett företag är exponerad mot flera olika typer risker men denna studie kommer att avgränsa sig till att 
undersöka sambandet mellan finansiell och operationell risk med aktievolatilitet. Andra risker som 
strategisk eller hazard risk har exkluderats då dessa är svåra att kvantifiera och lämpar sig därför inte 
att inkluderas i studien.  

Det finns ett stort antal nyckeltal som används vid finansiell analys av ett företag. Inga egna nyckeltal 
har konstruerats utan studien kommer att avgränsas till välanvända nyckeltal som har visat sig vara 
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signifikanta vid tidigare studier om nyckeltalens förmåga att prognostisera finansiella svårigheter eller 
konkurs. Vidare har författarna satt krav för nyckeltalen, som inkluderas i studien, att dessa ska 
omfatta områden som mäter företagets lönsamhet, skuldsättningsgrad samt likviditet, som baseras på 
tidigare studier publicerade i akademiska tidskrifter. Detta innebar en avgränsning till följande sju 
nyckeltal: Soliditet, skuldsättningsgrad, finansiell nettoskuld / EBITDA, balanslikviditet, 
kapitalomsättningshastighet, vinstmarginal, samt rörelsekapital / Totala tillgångar.  
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2 Referensram 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Den traditionella finansiella teorin har sitt ursprung i tesen om den effektiva marknaden. Uttrycket 
”den effektiva marknaden” myntades av Roberts år 1967 (Sewell, 2011). I korta drag går EMH ut på att 
marknaden är effektiv i sin prissättning av alla tillgångar och reflekterar information om den enskilda 
aktien och marknaden. När ny information uppstår kommer den snabbt att inkorporeras i priset 
(Malkiel, 2003). EMH återfinns i tre olika former; svag, semi-stark och stark. Den första formen 
innebär att det inte går att överavkasta marknaden under en längre period genom att använda sig av 
historiska data. Semi-stark form innebär att det inte går att överavkasta marknaden under en längre 
period genom vare sig historiska data eller publik information. Den sista formen, stark, innebär att 
varken historiska data, publik information eller insiderinformation kan användas för att generera 
avkastning under en längre period. I den starka formen menar Fama att all information återfinns i 
aktiepriset redan (Fama, 1970 i Malkiel, 2003). Enligt EMH är dagens aktiekurs den bästa indikatorn 
för morgondagens aktiekurs och Fama (1998) menar att alla avvikelser kommer att systematiskt rätta 
till sig tack vare rationella marknadsaktörer. En alternativ förklaring till de systematiska avvikelserna 
är teorin om ”random walk”, vilket innebär att morgondagens aktiepriser endast kommer att reagera 
på morgondagens nyheter (Malkiel, 2003). Det finns således inget förutsägbart mönster kring 
aktieprisers rörelser och de är därför nästintill omöjliga att förutspå.  

Resultaten från Famas (1970) studie tyder på att det finns stöd för svag och semi-stark form av EMH 
samtidigt som det endast finns begränsade bevis för stark form av EMH. I stark form och även i viss 
mån semi-stark form, skulle inte det vara möjligt att överavkasta marknaden och all form av 
aktieanalys vore överflödig. Forskare inom finansiell ekonomi har, likt Fama (1970;1998), haft svårt 
att motbevisa svag och semi-stark form av EMH (Lee & Yen, 2008). Jensen (1978) är en stark 
förespråkare av EMH och anser att det finns starka bevis för teorin och menar till och med att EMH är 
den teorin inom ekonomi som har starkast empiriska bevis. Detta framgår av det kända citatet från 
Jensen (1978): 

”I believe that there is no other proposition in economics which has more solid 
empirical evidence supporting it than the Efficient Market Hypothesis” 

(Jensen, 1978, s.95) 

Det har dock vuxit fram kritik mot EMH i och med beteendeekonomins intåg. LeRoy och Porter (1981) 
visade i sin studie att marknaden uppvisade överdriven volatilitet sett till den tillgängliga 
informationen. DeBondt och Thaler (1985) presenterar i sin studie begreppet överreaktion. Det 
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innebär att marknaden reagerar kraftigare än den borde, vilket går emot EMH. DeBondt och Thaler 
(1985;1987) menade vidare att denna överreaktion är kopplad till beteendepsykologi. DeBondt och 
Thaler (1985) la fram två hypoteser: 

1. Extrema rörelse i aktiepriser kommer att efterföljas av reaktioner i motsatt riktning 
2. Den initiala extrema prisrörelsen kommer att vara större än den efterföljande reaktion. 

Båda dessa hypoteser skulle innebära ett brott mot den svaga formen av EMH. Studien visade resultat 
som pekade på att det förekommer överreaktioner på marknaden, men menade samtidigt att mycket 
av resultatet inte gick att förklara tillräckligt tillfredställande, vilket lett till deras slutsats att resultaten 
fortfarande är i enlighet med svag form av EMH (DeBondt & Thaler, 1985). Jegadeesh och Titman 
(1993) hittade empiriska bevis på att investerare som köpte tidigare vinnare på börsen och som sålde 
tidigare förlorare hade signifikanta anormala avkastningar. Detta skulle tyda på ett brott mot den svaga 
formen av EMH, då det skulle innebära att historiska data kan användas för att över en längre period 
överavkasta marknaden. 

Diskussionen kring EMH ser inte ut att nå ett slut inom en snar framtid, utan det fortsätter att vara ett 
debatterat område inom ekonomisk teori. I en litteraturstudie av Sewell (2011) framkom det att 
ungefär hälften av de artiklar som studien innefattade stödde EMH. Samtidigt kom de flesta artiklarna 
som motsatte sig EMH under 80- och 90-talet. Det som är av intresse för studien är att enligt EMH 
borde information om den finansiella - och operationella risken förklara stora delar av 
aktievolatiliteten och en diskussion kan föras vidare i analysen om resultaten visar att de utvalda 
nyckeltalen inte har en stor påverkan på aktievolatilitet. 

2.2 Flockbeteende 

Traditionell finansiell teori utgår från två grundpelare; människor tar rationella beslut och de är 
opartiska i deras beslut (Nofsinger, 2008). Inom traditionell finansiell teori antas människor alltid 
agera rationellt och i deras bästa intressen men andra ekonomiska forskningsfält visar på att 
människors agerande faktiskt skiljer sig från dessa antaganden (DeBondt & Thaler, 1995). Modeller 
som EMH och CAPM bygger på människans rationella beslutsfattande (Nofsinger, 2008).  

”Traditional finance assumes that we are rational, while behavioral finance simply 
assumes we are normal”  

(Statman, u.å. i Brunel, 2003, s. 10) 

Prissättningen av aktier inom Behavioral Finance utgår från att det finns en systematisk partiskhet hos 
investerare vilket medför att prissättningen frångår de fundamentala värdena i ett företag (Shefrin & 
Statman, 1994). Detta skiljer sig från den traditionella finansiella teorin som antar att alla investerare 



 
 

9 
 

på marknaden endast tar hänsyn till det fundamentala vilket skulle, i enlighet med EMH, göra att det 
är omöjligt att generera anormala avkastningar förutom genom tur. Förespråkare för det traditionella 
synsättet hävdar att partiskhet på marknaden endast förekommer osystematiskt. Det skulle innebära 
att den partiskhet som förekommer inte gör att prissättningen skiljer sig från den fundamentala 
prissättningen (Shefrin & Statman, 1994).  

En populär förklaring till överreaktioner på marknaden är det engelska begreppet herding, vilket kan 
översättas till flockbeteende. Flockbeteende skapas när flera investerare lyssnar på vad andra 
investerare gör och följer efter (Nofsinger, 2o08). Ett exempel på flockbeteende är fallet med Long 
Island Iced Tea Corp. där företagets namnbyte till Long Blockchain Corp. fick aktien att rusa med 432 
procent trots att den enda skillnaden från innan namnbytet var en ny uttalad strategisk fokus mot 
Blockchain teknik (The Guardian, 2017). Under IT-bubblan i början av 2000-talet kunde liknande 
fenomen observeras. Mellan mitten av 1998 till mitten av 1999 bytte 147 företag sina namn till att 
inkludera dotcom, dotnet eller internet. Dessa företag slog marknaden med i genomsnitt 38 procent 
(Nofsinger, 2008).  

Det som är av intresse för denna studie är att flockbeteende på marknaden enligt rådande teori kan 
förklara en del av volatiliteten hos en enskild aktie genom att flera investerare förstärker effekterna av 
händelser (Scharfstein & Stein, 1990).  

2.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

CAPM är en finansiell modell som utvecklades av William Sharpe (1964) och John Lintner (1965) 
under sextiotalet. Modellen syftar till att förklara sambandet mellan avkastning och risk (Dempsey, 
2013). Tanken bakom modellen är att den förväntade avkastningen på en enskild aktie ska förutspås 
genom att använda sig av aktievolatilitetens samvariation med marknaden. Nedan visas formeln för 
CAPM: 

𝐶𝐴𝑃𝑀 =	𝑅( + 𝛽 ∗ (𝑅- − 𝑅() 

𝑅( 	= 	𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖	𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝛽	 = 	𝐵𝑒𝑡𝑎𝑣ä𝑟𝑑𝑒	 

𝑅- 	= 	𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

Källa: Bodie, Kane & Marcus (2014) 

CAPM bygger på antagandet att en investerare endast kan uppnå en högre förväntad avkastning än 
marknaden genom att ta större risk (Sharpe, 1964). Modellen förutsätter vidare att det går att låna 
kapital som är skilt från övriga marknaden, i modellen benämnt som den riskfria räntan. Denna 
tillgång har en standardavvikelse på noll då den inte antas ha någon risk. Marknadsportföljen antar ett 
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betavärde som är lika med ett då den rör sig exakt som marknaden och därmed inte medför någon 
extra risk. En aktie med en högre volatilitet kommer, allt annat lika, ha ett högre betavärde än en aktie 
med lägre volatilitet. Det som avgör huruvida betavärdet är större eller mindre än ett avgörs av 
samvariationen, det vill säga korrelationen, med marknaden. Allt annat lika har en aktie med en hög 
korrelation med marknaden ett högre betavärde och vice versa (Sharpe, 1964). 

Betavärdet i CAPM mäter endast den systematiska risken. Detta medför att modellen inte ger någon 
riskpremie för den företagsspecifika risken. Anledningen till att modellen är byggd på detta sätt är för 
att det antas att den marginella investeraren kan diversifiera bort den företagsspecifika risken genom 
att hålla en väldiversifierad portfölj (Perold, 2004; Bodie, Kane & Markus, 2014). Detta innebär att 
investerare, som inte håller en väldiversifierad portfölj, därmed inte uppnår denna effekt utan är 
exponerad mot den företagsspecifika risken utan att bli kompenserade för detta.  

Modellen används som tidigare nämnt i praktiken än idag, trots att det existerar stark kritik mot den. 
Modellen bygger till stor del på antaganden som inte kan anses vara verklighetstrogna (Fernandez, 
2014). CAPM baseras, precis som många andra finansiella modeller, på antaganden som förutsätter att 
det varken finns transaktionskostnader eller skatter. Vidare förutsätter modellen även att handel 
endast kan ske med publika finansiella tillgångar och att alla investerare är pristagare, vilket innebär 
att deras handel inte påverkar priset på marknaden. Detta är självklart inte fallet i praktiken (Bodie, 
Kane & Markus, 2014). 

CAPM ligger som grund för denna studie och kopplas till grundantagandet att en högre avkastning 
endast kan uppnås genom en ökad risk, vid ett givet marknadstillstånd. Enligt CAPM blir inte den 
enskilda investeraren kompenserad för den företagsspecifika risken då denna typ av risk kan 
diversifieras bort. Detta lämnar dock frågan obesvarad kring hur företagsspecifik risk bör hanteras och 
mätas i en miljö där investerare inte är fullt diversifierade, vilket bättre speglar verkliga 
marknadsförutsättningar. 

2.4 Risk på aktiemarknaden 

Riskens centrala roll inom finansiell teori gör att det är viktigt att definiera vad begreppet faktiskt 
innebär. Den kända ekonomen Frank Knight definierade risk genom en liknelse med ett myntkast 
(Bloom, 2014). Det är 50 procents sannolikhet att det blir klave och 50 procents sannolikhet att det 
blir krona. Med andra ord innebär risk att en händelse kommer att ske men att utfallet av händelsen 
är okänd. Risk inom finans har en tvetydlig betydelse. Det kan antingen betyda möjlighet, vilket 
innebär att en investerare kan få positiv avkastning, eller fara, vilket innebär att en investerare kan 
förlora det investerade kapitalet (Damodaran, 2010). 
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Risken i en aktie definieras vanligtvis som volatilitet och mäts som standardavvikelse i den 
procentuella förändringen i aktiepris (Schwert, 1990b). När investerare tar hänsyn till risk är det av 
intresse att veta sannolikheten för avvikelser från förväntad avkastning. Det är viktigt att ha i åtanke 
att standardavvikelsen i avkastningen inte skiljer mellan positiva eller negativa överraskningar, utan 
behandlar båda helt enkelt som avvikelser från medelvärdet. Under förutsättning att 
sannolikhetsfördelningen är mer eller mindre symmetrisk kring medelvärdet, är standardavvikelse och 
volatilitet ett rimligt riskmått (Bodie, Kane & Markus, 2014). Tidigare forskning pekar på att 
volatiliteten i en aktie ökar i lågkonjunktur efter att priset faller samt vid stora ekonomiska händelser 
(Schwert, 1989) som finanskrisen 2008. Formeln för volatiliteten visas nedan: 

𝜎 = 	?
∑ (𝑟A − �̅�)CD
EFG
𝑛 − 1 ∗	√𝑁 

𝑟A = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	

�̅� = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡	𝑓ö𝑟	𝑎𝑙𝑙𝑎	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	

𝑛 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑎𝑡𝑎𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟	(𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟)	

𝑁 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑏ö𝑟𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟	𝑝å	𝑒𝑡𝑡	å𝑟 

Källa: Bodie, Kane & Marcus (2014) 

2.5 Intern risk 

Studenter inom finansiell ekonomi får tidigt lära sig att aktieägare kan diversifiera bort den 
företagsspecifika risken i sin portfölj. Det finns därmed inget värde för ett företag att hantera den risk 
som aktieägarna själva kan diversifiera bort, då detta inte påverkar marknadsvärdet (Bodie, Kane & 
Marcus, 2014). På en perfekt marknad hade detta påstående stämt, men verkligheten är att investerare 
inte har perfekt information och oväntade händelser på kassaflödet kan få långtgående effekter för ett 
företag (Nocco & Stulz, 2006).  

Företag exponeras ständigt för olika typer av risk som berör den dagliga verksamheten. Johansson 
(1995) delar upp ett företags totala risk i två områden: rörelserisk och finansiell risk. Johansson (1995) 
definierar detta enligt grundformeln för risk:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑟𝑖𝑠𝑘	 = 	𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑖𝑠𝑘	 + 	𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙	𝑟𝑖𝑠𝑘 

				𝑅V 													= 												 𝑅W 										+ 		 (𝑅W −	𝑅X)	𝑥	
𝑆
𝐸 
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𝑅V = 𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡	𝑝å	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	

𝑅W = 𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡	𝑝å	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	

𝑅X = 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑟ä𝑛𝑡𝑎 
𝑆
𝐸 = 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

Källa: Johansson (1995) 

Rörelserisken mäts som avvikelser i räntabilitet på totalt kapital och är förknippad med företagets 
investerings-, produkt-, pris- och marknadspolitik (Johansson, 1995). Det är däremot viktigt att 
förtydliga att rörelserisken är oberoende av ett företags finansieringspolitik vilket innebär att deras val 
av finansiering och kapitalstruktur således inte påverkar denna risk. Den risk som är hänförlig till ett 
företags finansieringspolitik och val av kapitalstruktur utgör den finansiella risken. Denna typ av risk 
blir aktuell för alla företag som väljer att finansiera sin verksamhet med externt kapital. Fördelningen 
mellan eget kapital och skulder påverkar den finansiella risken där en högre andel skulder ökar den 
finansiella risken hos företaget (Johansson, 1995). Total intern risk inom ett företag definieras i studien 
som volatilitet i lönsamhet, kassaflöden eller företagsvärdet inom verksamheten medan rörelserisk 
definieras som operationell risk.  

Traditionell riskhantering delar upp risker i kategorier, separerade från varandra (Hoyt & Liebenberg, 
2011). Ett annat synsätt på intern riskhantering är det mer holistiska Enterprise Risk Management 
(Hoyt & Liebenberg, 2003). Förespråkare för ERM menar att detta holistiska synsätt skapar värde för 
företag genom att minska volatilitet i både vinster, vilket gör det enklare för ägarna att prognostisera 
framtida kassaflöden, och aktiepriser (Hoyt & Liebenberg, 2011). Tidigare har riskhanteringen inom 
företag mestadels fokuserat på den finansiella risken i företaget. På senare år har dock definitionen av 
risk expanderat till att inkludera andra risker också, som till exempel operationell och strategisk risk 
(Nocco & Stulz, 2006). Med andra ord har det blivit mer populärt att titta på fler faktorer för att 
bestämma den risk företag har. ERM blir intressant då studien inte endast fokuserar på den finansiella 
risken i ett företag utan även den operationella risken. Den finansiella och operationella risken är det 
som studien kommer att använda sig av då dessa kan kvantifieras relativt enkelt från finansiell 
information genom risk- och lönsamhetsmått. Den strategiska risken är svår att kvantifiera då det ofta 
rör sig om mjuka värden som utgör risk och brukar ofta mätas godtyckligt genom ramverk som till 
exempel SWOT eller Porters Five Forces.  

Ett företags finansiella risk kan ha olika betydelse beroende på vilket perspektiv som det analyseras 
utifrån. Från ett smalare perspektiv kan finansiell risk beskrivas som den extra risk som tillfaller 
aktieägarna på grund av att skulder ersätter eget kapital. I detta sammanhang kopplas den finansiella 
risken till företagets kapitalstruktur (Błach, 2010), som kan mätas genom nyckeltal som soliditet eller 
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skuldsättningsgrad. Vidare menar Błach (2010) att finansiell risk, utifrån ett bredare perspektiv, 
definieras som eventuella fluktuationer i kassaflöden, finansiella resultat och företagets värde på grund 
av inverkan av olika faktorer som räntor, valutakurser samt råvaru- och aktiekurser. Enligt denna 
definition utgör den finansiella risken eventuella ändringar i företagets finansiella ställning. Den 
finansiella risken har traditionellt sett haft en stor betydelse inom riskhantering och det är av intresse 
för studien att testa huruvida den finansiella risken har en påverkan på aktievolatilitet.  

Operationell risk, eller rörelserisk, förekommer i alla typer av verksamheter (Swedbank, u.å.), men det 
är ett begrepp som är svårt att definiera (Power, 2005). Riksbanksgälden (2017) definierar operationell 
risk som något som orsakas av misslyckade interna processer, mänskliga fel eller externa händelser. 
Den operationella risken kan mätas genom både effektivitetsmått såväl som lönsamhetsmått. Den 
operationella risken är därför kopplat till hur väl organisationen bedriver sin verksamhet. Detta kan 
handla om hur effektivt företaget är på att omsätta sitt varulager eller generera vinst i relation till 
nettoomsättningen. Detta kan mätas i form av nyckeltal som lageromsättningshastighet och 
vinstmarginal.  

2.6 Interna nyckeltal 

Interna nyckeltal är användbara för att analysera ett företags finansiella och operationella välmående. 
Nyckeltal kan användas för att mäta effektivitet, lönsamhet eller risk (Damodaran, 2010). Dessa 
nyckeltal har fördelen att de är enkla att beräkna och data för beräkning är lättillgänglig via antingen 
kvartalsrapporter eller databaser som Thomson Reuters och Factset. Studien kommer att använda sig 
av nyckeltal som mäter lönsamhet, kapitalstruktur och likviditet för att definiera risk. De nyckeltal som 
studien ämnar använda kommer att beskrivas och diskuteras i kommande avsnitt. Vidare kommer alla 
nyckeltal som används i studien att delas in som antingen finansiella eller operationella nyckeltal. 
Detta görs för att studien kommer att mäta om en viss typ av nyckeltal har ett bättre samband än det 
andra med aktievolatilitet.  

Ohlson (1980) genomförde en studie för att undersöka nyckeltal och deras sannolikhet att kunna 
prognostisera konkurs. De viktigaste resultaten av studien sammanfattades av Ohlson (1980) till att 
det var möjligt att identifiera fyra grundläggande faktorer som var statistiskt signifikanta för att 
påverka sannolikheten för misslyckande (konkurs); (1) Storleken på företaget, (2) mått på 
kapitalstrukturen, (3) mått på lönsamheten samt (4), ett mått på företagets likviditet. Studien 
inkluderar därför nyckeltal som mäter företagets kapitalstruktur, lönsamhet samt likviditet.  
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2.6.1 Finansiella nyckeltal 

2.6.1.1 Soliditet 

Soliditet är ett internt riskmått som mäter hur stor del av ett företags tillgångar som finansieras med 
eget kapital och utgår från balansräkningen (Öberg, 2017). Soliditet beskriver ett företags långsiktiga 
betalningsförmåga. Soliditeten kan endast öka på tre olika sätt, återinvestering av vinst, amortering av 
skulder eller att ägarna skjuter till nytt kapital. En god soliditet innebär att företaget har en finansiell 
stabilitet och en god långsiktig betalningsförmåga (Eriksson, 2010). Motsatt innebär en låg soliditet att 
företag kan få svårt att uppfylla sina betalningskrav på lång sikt, vilket kan leda till att företaget hamnar 
i ekonomiska svårigheter. Formeln för soliditet visas nedan: 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 = 	
𝐸𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

Källa: Öberg (2017) 

Balansen mellan eget kapital och skulder är dock viktig (Marsh, 1982). Det är billigare att finansiera 
verksamheten genom skulder än med eget kapital. Å andra sidan ökar även den finansiella risken desto 
mer skulder ett företag har. Detta leder till diskussionen om det nobelprisvinnande Modigliani-Miller 
teoremet (Modigliani & Miller, 1958). Modigliani-Miller teoremet menar att värdet på ett företag inte 
påverkas av kapitalstrukturen, givet att ett antal antaganden är uppfyllda1 (Scott, 1976). Modigliani och 
Miller (1958) hävdar att kapitalstrukturen inte påverkar värdet då en ökad kostnad för skulder skulle 
motverkas av en ökad kostnad för eget kapital. Senare utvecklades teoremet till två propositioner 
(Ahmeti & Prenaj, 2015). När skatter tas hänsyn till nås en optimal fördelning mellan skulder och eget 
kapital som gör att kapitalstrukturen påverkar värdet tack vare att den genomsnittliga 
kapitalkostnaden, WACC, minskar (Ahmeti & Prenaj, 2015). Teoremet har haft en stark påverkan på 
den finansiella teorin, men det finns kritik mot antaganden i teoremet (Stiglitz, 1969). Modigliani-
Miller-teoremets vara eller icke vara är av värde för studien då den handlar om interna riskmått som 
till exempel soliditeten påverkar volatiliteten, vilket inte bör vara fallet om hänsyn tas till teoremet.  

2.6.1.2 Skuldsättningsgrad  

Skuldsättningsgrad är ett riskmått som mäter huruvida ett bolag kan betala tillbaka det principiella 
beloppet på sina skulder. Skuldsättningsgraden är ett av de mest fundamentala måtten inom 
företagsekonomi (Walsh, 1996). Precis som soliditeten utgår skuldsättningsgraden från 
balansräkningen (Öberg, 2017). En ökning i skuldsättningsgraden medför en högre finansiell risk för 

                                                        
1 Antaganden i MM: Inga transaktionskostnader, individer och företaget kan låna till samma ränta och 
inga skatter 
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företaget (Bhandari, 1988). Som tidigare nämnt utgår de traditionella finansteorierna från att företag 
kan uppnå en optimal kapitalstruktur genom en avvägning mellan skattelättnader från skuldsättning 
mot kostnader för finansiella svårigheter (Modigliani & Miller, 1958; Hovakimian, Opler & Titman, 
2001). Då skuldsättningsgraden visar hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet är det 
av intresse för denna studie då en ökad finansiell risk enligt EMH återspeglas i aktievolatiliteten. Nedan 
visas formeln för skuldsättningsgraden: 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑	
𝑆
𝐸 = 	

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
𝐸𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

Källa: Johansson (1995) 

2.6.1.3 Finansiell nettoskuld / EBITDA 

Finansiell nettoskuld utgörs av räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. EBITDA står för 
företagets resultat före finansiella intäkter och kostnader, skatt och av- och nedskrivningar och formeln 
för nyckeltalet visas nedan: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙	𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =	

(𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 − 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙)
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡	𝑓ö𝑟𝑒	𝑟ä𝑛𝑡𝑜𝑟, 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡, 𝑛𝑒𝑑 − 𝑜𝑐ℎ	𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

Källa: Damodaran (2010) 

Detta nyckeltal indikerar hur snabbt företaget kan återbetala sina skulder (uttryckt i år) samt den 
finansiella hävstången (belåningsgraden). Ett högre värde innebär därmed att det tar längre tid för 
företaget att betala av sin nettoskuld och ökar därför risken i bolaget. Nyckeltalet används vanligtvis 
av kreditvärderingsinstitut för att bestämma sannolikheten för att ett företag inte kommer att fullgöra 
sina skyldigheter att betala tillbaka sina skulder. En avvägning mellan att använda finansiell nettoskuld 
/ EBITDA och räntetäckningsgrad har gjorts, men det beslutades att inte använda räntetäckningsgrad 
i studien då de data som krävs för att beräkna nyckeltalet inte fanns tillgängligt i databasen.  

2.6.2 Operationella nyckeltal 

2.6.2.1 Balanslikviditet 

Balanslikviditet är bland det vanligaste måtten för likviditet, som mäter hur stor andel av företagets 
omsättningstillgångar som täcker de kortfristiga skulderna (Walsh, 1996). Omsättningstillgångarna 
representerar mängden av likviditet hos företaget medan de kortfristiga skulderna ger en indikation 
på dess kommande betalningsförpliktelser. Öberg (2017) menar att detta nyckeltal används för att 
beräkna företags betalningsförmåga, på grund av externa parters brist på tillgång till företagets 
prognostiserade eller faktiska in- och utbetalningar. Formeln för balanslikviditet uttrycks som: 
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𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 = 	
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟  

Källa: Walsh (1996) 

Walsh (1996) riktar kritik mot balanslikviditet som ett nyckeltal då det inte särskiljer olika typer av 
omsättningstillgångar, där några är mer likvida än andra. Detta kan innebära att ett företag visar på en 
stark balanslikviditet men har likviditetsproblem. Balanslikviditet har använts i studien istället för det 
liknande nyckeltalet kassalikviditet, som hanterar detta problem. Detta gjordes på grund av att det 
saknades stora mängder data hos studiens företag för att kunna beräkna kassalikviditeten.  

Vidare menar Walsh (1996) att amerikanska företag bör uppvisa en balanslikviditet på över 1.0 men 
att det förekommer företag som är kapabla att driva sin verksamhet vid en lägre balanslikviditet. Det 
är dock värt att nämna att i Norden bör nyckeltal uppgå till minst 2.0. Ett värde av balanslikviditeten 
som är isolerat beskriver inte vidare mycket, men däremot ger trenden över tid mer värdefull 
information. Det är därför intressant att undersöka hur detta nyckeltal påverkar volatiliteten i aktien. 
Flertalet studier har även inkluderat nyckeltalet i ett försök att prognostisera finansiella svårigheter 
eller konkurs (Beaver, 1966; Zmijewski, 1984). 

2.6.2.2 Kapitalomsättningshastighet 

Kapitalomsättningshastigheten beskriver ett företags totala försäljning i förhållande till dess totala 
tillgångar (Walsh, 1996), genom formeln: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟	 

Källa: Walsh (1996) 

Flera studier har tidigare genomförts för att undersöka vilka nyckeltal som är mest lämpliga att 
använda för att prognostisera en kris eller konkurs i ett företag. Detta nyckeltal har haft olika 
signifikansnivåer och betydelse för att kunna förklara framtida risken i ett företag. Enligt Li och Sun 
(2009) är kapitalomsättningshastigheten ett relevant mått för att estimera om ett företag kommer att 
gå i konkurs, på en signifikansnivå på 1 procent. Tidigare studier av Altman (1968) visade dock att 
kapitalomsättningshastigheten var det minst signifikanta nyckeltalet på en individuell basis. Däremot 
hamnade nyckeltalet på en andraplats gällande bidrag till Z Score-modellen som helhet på grund av 
dess unika relation till de andra variablerna i modellen (Altman, 1968). Det är därför intressant att 
undersöka hur detta nyckeltal kommer att bidra till modellen för att skatta volatiliteten.  
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2.6.2.3 Vinstmarginal 

Vinstmarginalen är ett välkänt nyckeltal som används för att analysera hur lönsamt ett företag är 
(Walsh, 1996). Nyckeltalet beräknas genom att sätta företagets vinst i förhållande till försäljningen, 
enligt: 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 	
(𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟)

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  

Källa: Walsh (1996) 

Vinstmarginalen indikerar hur effektivt ett företaget kan generera vinst givet sin försäljning (Öberg, 
2017). Både Walsh (1996) och Öberg (2017) konstaterar att vinstmarginalen skiljer sig beroende på typ 
av verksamhet och bransch. Vinstmarginalen är en viktig värdedrivare för ett företags räntabilitet på 
totalt kapital (Boyadjian & Warren, 1987).  

2.6.2.4 Rörelsekapital / Totala tillgångar 

Detta nyckeltal är ett mått på företagets likvida tillgångar i förhållande till det totala kapitalet och 
återkommer ofta i studier om företagsekonomiska problem (Altman, 1968). Rörelsekapitalet definieras 
som skillnaden mellan företagets omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, där ett lägre belopp 
innebär att företaget binder mindre kapital. Nyckeltalet beräknas enligt: 

𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 =

(𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 	 

Källa: Altman (1968) 

Altman (1968) beskriver att nyckeltal tar hänsyn till likviditeten och storleken samt att det visat på en 
högre statistisk signifikans än andra likviditetsmått. Lin, Liang och Chen (2011) kom fram till att detta 
nyckeltal skulle vara inkluderat i deras modell för att prognostisera kriser i företag. Flertalet andra 
studier inkluderar detta nyckeltal för att skatta risken för problem eller konkurs (Beaver, 1966; Altman, 
1968; Lin, Liang & Chen, 2011).  

2.6.3 Total Risk 

2.6.3.1 Räntabilitet på eget kapital 

Räntabilitet på eget kapital, RE, är ett räntabilitetsmått som uttrycker den avkastning kapitalet ger 
(Johansson, 1995). RE är ett av det mest använda lönsamhetsmåtten på ett företags ekonomiska 
resultat (Rappaport, 1986) och Monteiro (2006) konstaterade att detta mått troligtvis är det viktigaste 
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för en investerare att ta hänsyn till. Det är således ett lönsamhetsmått som visar hur högt resultat som 
företaget kan generera utifrån de investerade kapitalet. Formeln ser ut enligt: 

𝑅V = 	
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

Källa: Johansson (1995) 

RE är beroende av räntabiliteten på totalt kapital (RT) såväl som den genomsnittliga skuldräntan (RS) 
och skuldsättningsgraden (S/E). Johannson (1995) beskriver detta samband med hävstångsformeln: 

𝑅V 	= 	𝑅W + (𝑅W − 𝑅X) ∗ 	
𝑆
𝐸 

Källa: Johansson (1995) 

Skillnaden mellan RT och RS benämns som förräntningsmarginalen och genom att multiplicera den 
med skuldsättningsgraden ges det bidrag som det lånade kapitalet skänker till räntabiliteten på eget 
kapital (Johansson, 1995). Även om RE är ett populärt nyckeltal finns det kritik mot nyckeltalet som 
ett mått på prestation. De Wet och du Toit (2006) menar att en brist i måttet är att beräkningar görs 
efter kostnaden för lån, men innan hänsyn tas till kostnaden för det egna kapitalet. Det innebär att, 
under förutsättningen att förräntningsmarginalen är positiv, det vill säga att RT är större än RS, ökar 
RE med en högre belåning. Faran som är förknippad med att öka skuldsättningsgraden förbi en viss 
nivå är att ökade den finansiella risken kan leda till att bolagets värde minskar (de Wet & du Toit, 
2006).  

2.7 Sammanfattning av nyckeltal 
 

Finansiella nyckeltal Karaktär Operationella nyckeltal Karaktär 
Soliditet Kapitalstruktur Balanslikviditet Likviditet 
Skuldsättningsgrad Kapitalstruktur Kapitalomsättningshastighet Likviditet 
Finansiell nettoskuld / EBITDA Kapitalstruktur Vinstmarginal Lönsamhet 
  Rörelsekapital / Totala tillgångar Likviditet 

Tabell 1 – Sammanfattning av nyckeltal. Egen tabell 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

Det är viktigt för studiens kvalitet att relevanta metoder används för att besvara studiens 
frågeställningar. Metodiken i studien har haft sin utgångspunkt i tidigare forskning som har behandlat 
de områden som denna studie omfattar. Den kvantitativa metoden är särskilt lämplig när författarna 
har en relativt god förkunskap om ämnet (Jacobsen, 2002).  

Volatilitet och interna nyckeltal är inte något som går att observeras utan måste mätas, vilket innebär 
att studien var tvungen att anta en kvantitativ undersökningsmetod istället för en kvalitativ 
undersökningsmetod. Majoriteten av tidigare studier som behandlat aktiemarknadens volatilitet har 
utgått från den kvantitativa undersökningsmetodiken vilket gör att studiens undersökningsmetodik, 
för att besvara forskningsfrågorna och uppfylla syftet, ansågs godtagbar. Då studien har utgått från 
tidigare forskning och litteratur om påverkande faktorer på aktievolatilitet har studien använt sig av 
vad som inom forskningsmetodiken kallas för deduktivt resonemang, eller en deduktiv ansats (Bryman 
& Bell, 2003).  

Bryman och Bell (2003) nämner också den induktiva ansatsen, som innebär att det är empirin som 
styr teorin, till skillnad från den deduktiva ansatsen där teorin styr datainsamlingen. I den induktiva 
ansatsen finns det således ingen tydlig teoretisk referensram att ta avstamp i vilket gör att studien då 
får en mer explorativ karaktär än vid en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2003). Detta medförde att en 
induktiv ansats inte ansågs vara lämplig för denna studie.  

Studiens tillvägagångssätt och tillämpande av tidigare forskning gjorde det lämpligt att en deduktiv 
ansats antogs för att antingen bekräfta eller förkasta rådande teorier inom området. Med andra ord var 
det den tidigare forskningen inom området tillsammans med författarnas frågeställningar som styrde 
studiens datainsamling och hur resultaten från studiens regressioner kunde förklaras. Enligt Bryman 
och Bell (2003) lämpar sig en kvantitativ metodik bäst när studien har en deduktiv ansats. Studiens 
val att utgå från en kvantitativ metod styrks ytterligare av Jacobsen (2002) som menar att en 
kvantitativ metod lämpar sig bäst när det rör sig om stora dataset som ska bearbetas och presenteras 
på ett överskådligt sätt. Detta stämmer väl överens med studien som har baserats på ett dataset 
innefattande flera nyckeltal för 101 bolag över en tidsperiod på 48 kvartal.  

3.2 Datainsamling 

Data kan karakteriseras som primär- eller sekundärdata (Jacobsen, 2002). Denna studie har vid 
datainsamlingen använts sig av sekundärdata hämtad från databasen Thomson Reuters. Det finns 
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dock flera argument mot att använda sekundärdata, som till exempel att författarna inte är helt insatta 
i den data som används i studien eller att författarna inte har någon kontroll över kvaliteten på 
datamaterialet (Bryman & Bell, 2003). Det finns däremot undantag från dessa regler som gör att 
sekundärdata kan vara användbart för en studie. Bryman och Bell (2003) menar att trots de tidigare 
nämnda nackdelarna med användandet av sekundärdata finns det även fördelar varför det kan 
användas. Ofta går det att med relativt god säkerhet säga att sekundärdata som erhålls från erkänt 
trovärdiga källor är av hög kvalitet (Jacobsen, 2002). Denna studie har haft både begränsat med tid 
och resurser, vilket enligt Bryman och Bell (2003) är ett vanligt förekommande problem hos studier 
som kan rättfärdiga användandet av sekundärdata över primärdata. Med hänvisning till de tidigare 
nämnda anledningarna anser författarna att användandet av sekundärdata i denna studie var 
rättfärdigat. All data som behövdes till studien, såväl aktiekurser som nyckeltal, hämtades den 31 
januari 2019. 

3.2.1 Nyckeltal 

Datahämtningen för nyckeltalen har som tidigare nämnt skett genom databasen Thomson Reuters, 
vilket är en erkänd och vida använd finansiell databas vars syfte är att tillhandahålla finansiella data åt 
privata investerare såväl som institutioner (Financial Times, 2018). Vidare importerades den data som 
hämtades från Thomson Reuters automatiskt till Microsoft Excel vilket minskade risken för eventuella 
fel som kunde uppstå vid manuell hantering av studiens data eller om författarna hade hämtat data 
från kvartalsrapporter direkt. Bryman och Bell (2003) menar att vid användning av sekundärdata finns 
det risk att den data som används inte är framtagen för det syfte som författarna tänkt använda den 
till, eller att det saknas variabler som behövs för studien. Detta ansågs dock inte vara något problem 
för studien och den sekundärdata som använts kan ses som överlägsen gentemot vad författarna själva 
kunde ha tagit fram sett till studiens omfattning. I Thomson Reuters gick det att direkt sortera bolagen 
efter bransch, storlek och marknad vilket hade varit tidskrävande att göra på egen hand. 

3.2.2 Volatilitet 

Volatiliteten har beräknats utifrån utvecklingen av aktiepriserna, även kallat avkastningen. Ingen 
hänsyn har tagits till eventuella utdelningar under denna period vid beräkningen av avkastningen. 
Datainsamling för stängningskurser, på dagsbasis sedan 2007, gjordes för alla bolag i urvalet. 
Volatiliteten de kommande 30, 60 och 90 dagarna efter det att en kvartalsrapport blivit tillgänglig för 
allmänheten har beräknats för att mäta hur volatiliteten sett ut sedan rapporten offentliggjorts. Då 
bolagen i studien publicerar kvartalsrapporter vid olika datum har författarna matchat datumet som 
rapporten blivit tillgänglig och beräknat volatiliteten 30, 60 och 90 dagar från det datumet. Detta var 
nödvändigt för att öka studiens validitet.  
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3.2.3 Datamaterialets kvalitet 

Stickprov på den data som hämtats från Thomson Reuters har genomförts för att säkerställa kvaliteten. 
Data hämtad från Thomson Reuters från några av bolagen i studien valdes ut och jämfördes med 
kvartalsrapporter för att säkerställa kvaliteten, vilket enligt Bryman och Bell (2003) minskar risken att 
studien innefattar felaktiga data. De bolag som saknade signifikanta mängder data i Thomson Reuters 
sorterades bort från studiens urval. Detta gjordes för att undvika det som Jacobsen (2002) benämner 
som systematiskt sneda urval. Författarna valde dessutom att genomföra egna beräkningar av 
nyckeltalen istället för att använda sig av de nyckeltal som går att hämta direkt från Thomson Reuters. 
Detta gjordes då alla nyckeltal kunde beräknas konsekvent under hela perioden för alla bolag och för 
att det kan uppstå problem med att tolka eller förstå beräkningarna bakom nyckeltalen som går att 
hämta i Thomson Reuters.  

3.3 Urval 

Studien har utgått från ett icke-sannolikhetsbaserat urval. Bolagen i studien är alla noterade på Nasdaq 
OMX Stockholm, vilket författarna har valt då studien syftar till att endast undersöka sambandet 
mellan interna nyckeltal och aktievolatilitet på den svenska marknaden. Alla bolag på Nasdaq OMX 
Stockholm som inte uppfyllde följande kriterier exkluderades från studien: 

• Marknadsvärde skall uppgå till minst 500 MSEK per 31 januari 2019. 

• Bolaget skall inte ha sitt primära affärsområde inom bank, försäkring, investeringsverksamhet, 
fastighet eller hälsosektor. 

• Bolaget noterades på Nasdaq OMX Stockholm 2007 eller tidigare 

Det första kriteriet motiveras med stöd av att det finns många mindre bolag noterade på 
Stockholmsbörsen och urvalet hade blivit för stort för studiens tidsram och resurser. Vidare är det mer 
troligt att den data som studien behövde går att hitta för stora bolag, medan mindre bolag vanligen har 
begränsad information i Thomson Reuters. Trots att detta kriterium uppfylldes saknade vissa bolag 
stora mängder data och dessa rensades från urvalet. Totalt rensades 32 bolag från det ursprungliga 
urvalet. Detta urval medförde dock vissa nackdelar, då författarna inte har kunnat dra några slutsatser 
om sambandet mellan interna nyckeltal och aktievolatilitet för bolag med ett marknadsvärde mindre 
än 500 MSEK och om det finns en diskrepans mellan detta samband beroende på storleken på bolaget.  

Det andra kriteriet har inkluderats på grund av att bolag verksamma inom dessa affärsområden har 
stora skillnader i kapitalstrukturen jämfört med övriga branscher. Hade dessa branscher inkluderats 
hade resultaten i studien riskerat att bli snedvridna och inte representativa för övriga branscher. Detta 
kriterium har även det medfört vissa nackdelar för studien, då det har begränsat möjligheterna att dra 
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slutsatser om sambandet mellan interna nyckeltal och aktievolatilitet för hela marknaden. Marknaden 
består onekligen av bolag som är verksamma inom affärsområdena som har exkluderats och detta gör 
att en generalisering av sambandet inte var möjlig för hela marknaden.  

Det tredje kriteriet inkluderades för att ha möjligheten att undersöka och analysera sambandet mellan 
interna nyckeltal och aktievolatilitet över en längre tidsperiod. Hade bolag som noterades efter 2007 
inkluderats hade detta medfört att studien hade innehållit bolag med för få datapunkter. En nackdel 
med detta urvalskriterium är att studien inte kunde undersöka och analysera om det fanns en 
diskrepans mellan etablerade bolag och omogna bolag gällande sambandet mellan interna nyckeltal 
och aktievolatilitet. Totalt innehåller studien, efter att urvalet rensats, 101 bolag som är verksamma 
inom olika branscher. En sammanställning av samtliga bolag som ingått i studien går att återfinna i 
Tabell 12 i Appendix 1. 

3.4 Bearbetning och hantering av data 

3.4.1 Extremvärden 

Stora dataset medför alltid en risk för att extremvärden förekommer, vilket i regressionstermer 
vanligtvis benämns som outliers. Osborne (2013) menar att outliers vanligen beskrivs som 
dataobservationer som skiljer sig avsevärt från det övriga datasetet på ett sätt som skapar misstanke 
om att de inte hör hemma i analysen. Dessa extremvärden kan ha stor påverkan på regressionsanalysen 
och bidra till annorlunda resultat än om extremvärdena hade justerats (Gujarati, 2004). Med tanke på 
att studiens undersökningsperiod sträckte sig över 12 år och innefattade finanskrisen 2008 kunde det 
förekomma extremvärden gällande nyckeltalen.  

Hantering av datamaterialet är av stor vikt för validiteten i kvantitativa studier (Osborne, 2013), vilket 
är varför författarna i denna studie har valt att justera för extremvärden i datamaterialet. För att 
hantera extremvärden har studien använt sig av en metod som kallas för winsorizing, vilket innebär 
att extrema värden begränsas genom att sätta en övre samt undre gräns för extremvärden. Inom finans 
är det vanligt att använda denna metod för att hantera extremvärden i datamaterialet. I en studie av 
Adams, Haynga, Mansi, Reeb och Verardi (2018) framgick det att cirka 49 procent av forskarna i 
undersökningen använde winsorizing som metod för att hantera extremvärden i datamaterialet. För 
att hantera outliers har författarna använt sig av en strategi som sätter alla extremvärden till en angiven 
percentil av data, där en 90 procent winsorization har applicerats. Det innebar att all data under den 
5:e percentilen ersattes med den 5:e percentilen, samt att all data över den 95:e percentilen ersattes 
med den 95:e percentilen. Detta genomfördes separat för respektive bolag och nyckeltal över 
tidsperioden. En nackdel som kan nämnas med denna metod är att trots att extremvärden rensas över 
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95:e percentilen respektive under 5:e percentilen kan värden som ligger nära dessa gränser fortfarande 
anses vara extrema då de kan skilja sig signifikant från medelvärdet.  

3.4.2 Multikollinearitet 

När en studie använder sig av flera variabler finns det en risk att dessa variabler korrelerar med 
varandra, vilket kan skapa problem i regressionsanalysen. Verbeek (2004) menar att det inte är ett 
problem med korrelerande oberoende variabler i sig, utan problemet uppstår först om det finns en 
stark korrelation mellan dessa. Anledningen till att det kan skapa problem är att det kan vara svårt att 
särskilja effekterna som de korrelerande oberoende variablerna har på den beroende variabeln. 
Gujarati (2004) menar att en anledning till att multikollinearitet speciellt existerar i tidsseriedata och 
paneldata är att de förklarande variablerna kan ha liknande trender, som till exempel att de alla ökar 
eller minskar över tid, vilket kan vara vanligt förekommande vid användandet av interna nyckeltal i 
regressionsmodellen. Trots att författarna har försökt undvika att använda starkt korrelerade variabler 
tillsammans i regressionsanalyserna bör det påpekas att interna nyckeltal oundvikligen kommer att ha 
en viss korrelation med varandra (Gujarati, 2004). En annan vanlig anledning till att det uppstår 
multikollinearitet i regression är för att den innehåller för många dummyvariabler (Verbeek, 2004). 
Användandet av dummyvariabler har därför exkluderats under studiens regressionskörningar. 

För att testa för multikollinearitet i studiens data har ett Variance Inflation Factor (VIF) test 
genomförts på variablerna. Gränsen för att inkludera variabler i samma regression har satts till att VIF-
värdet inte får överstiga 10, vilket Gujarati (2004) menar är tumregeln för det maximala VIF-värdet. 
Testerna som har genomförts visade på att studiens data inte lider av multikollinearitet, vilket innebar 
att inga variabler behövdes exkluderas från regressionerna. Detaljerade resultat för VIF-testet 
återfinns i Tabell 13 till 18 i Appendix 2. 

3.5 Paneldataanalys 

Det finns olika tillvägagångssätt för att genomföra regressionsanalyser; tvärsnittsdata, tidsseriedata 
eller paneldata, vilket är en mix av tidsseriedata och tvärsnittsdata. I finansiella studier är det vanligt 
att datamaterialet innehåller både en tidsaspekt såväl som en tvärfunktionell (Brooks, 2008). Denna 
studie har använt sig av paneldata för regressionsanalyser då det lämpar sig väl när det rör sig om 
företag som återfinns under hela mätperioden och att det är flera variabler som skall undersökas och 
analyseras (Gujarati, 2004). Studien omfattar 101 företag över perioden mellan första kvartalet 2007 
och tredje kvartalet 2018 där volatilitet undersöks. I kombination med detta inkluderas tvärsnittsdata 
i form av olika nyckeltal. Valet av pandeldataanalys var bäst lämpad då studien innehöll observationer 
av flera variabler som erhållits över flera tidsperioder för urvalsgruppen (Brooks, 2008).  
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Vid regressionsanalyser är det vanligt att det saknas datapunkter, vilket medför att det finns skillnader 
i datastorleken mellan företagen. Vid paneldataanalyser finns det två typer av paneler, balanserade 
eller obalanserade (Greene, 2002). Denna studie har använt en obalanserad paneldataanalys då det 
saknades vissa datapunkter i datasetet. Detta berodde på att data för att beräkna vissa nyckeltal inte 
gick att hämta via Thomson Reuters. Detta anser dock författarna inte utgjorde något problem för 
studien då endast ett mindre antal datapunkter saknades, vilket medför att det inte har en större 
påverkan på studiens resultat. Enligt Woolridge (2012) utgör de saknade datapunkterna inget problem 
under förutsättningen att de inte är korrelerade med feltermen. De få bortfall av datapunkter som 
förekom berodde inte på att företag gick i konkurs eller försvann från börsen, utan uppkom 
slumpmässigt, vilket gjorde att författarna ansåg att det inte fanns någon problematik med bortfallen 
och en obalanserad paneldata gick att tillämpa. Woolridge (2012) menar vidare att eventuella problem 
som uppstår med en obalanserad paneldata försvinner när regression genomförs med Fixed Effects 
Model. Denna studie är av kort karaktär, vilket innebär att antalet tidsperioder är färre än antalet 
företag i studien. Samtliga regressioner, tester och analyser har genomförts i statistikprogrammet 
EViews.  

3.5.1 Fixed Effects Model och Random Effects Model  

Vid regressionsanalys av paneldata går det att använda två vanligt förekommande modeller; Fixed 
Effects Model (FEM) eller Random Effects Model (REM). FEM innebär att regressionens brytpunkter 
varierar mellan enheterna (Verbeek, 2004), vilket i studiens fall innebar de observerade företagen. 
REM innebär att brytpunkterna i regressionen är slumpmässiga och oberoende distribuerade 
(Verbeek, 2004). Enligt FEM representerar varje brytpunkt företagens enskilda karaktär och ska 
därför finnas med för varje företag. REM förutsätter istället att denna brytpunkt inte finns med för det 
enskilda företaget, utan att brytpunkten ska vara slumpmässig.  

För att veta om en FEM eller REM lämpade sig bäst för denna studie genomfördes ett Hausman-test. 
Detta specifikationstest innehåller en nollhypotes som säger att koefficienten av de oberoende 
variablerna (Xit) och medelvärdet av de individuella effekterna (αi) är oberoende av varandra, där 
i=antal företag och t=antal tidsperioder (Hausman, 1978). Om αi är beroende av Xit kommer en REM 
ge systematiska avvikelser, medan FEM inte kommer att påverkas oavsett om αi är beroende eller 
oberoende av Xit (Verbeek, 2004). Studien har tillämpat Hausman-testet med nollhypotesen att αi och 
Xit inte är korrelerade med varandra. Alternativhypotesen säger således att αi och Xit är korrelerade. 
Nedan visas formler för hur hypoteserna har ställts upp: 

𝐻e = 𝐾𝑜𝑟𝑟(𝛼A, 𝑋AE) = 0 

𝐻i = 𝐾𝑜𝑟𝑟(𝛼A, 𝑋AE) ≠ 0 
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Hausmantester för varje paneldataregression i studien genomfördes för att testa vilken av modellerna 
som var bäst lämpad för studiens data. Resultaten från testerna visar att nollhypotesen kan förkastas2 
i alla regressionsmodeller. Detta innebar därmed att FEM var bäst lämpad för studiens samtliga 
regressioner. Författarna ansåg att resultatet från specifikationstestet var logiskt då bolagen som har 
inkluderats i studien har olika karaktärsdrag och befinner sig i olika branscher, vilket bör ha en effekt 
på nyckeltalen. Resultaten från Hausmantesterna går att återfinna i mer detaljerad form i tabell 19 i 
Appendix 3. 

3.6 Antaganden i regressionen 

3.6.1 Autokorrelation 

Autokorrelation i tidserier och även i paneldata är vanligt förekommande, vilket innebär att 
kovariansen mellan observationernas felterm, eit, inte är oberoende av varandra. Detta är speciellt 
relevant när två efterföljande feltermer är korrelerade med varandra (Verbeek, 2004). Då studiens data 
är baserad på statiska nyckeltal hämtade från kvartalsrapporter fanns det risk att denna typ av 
korrelation förekom. Autokorrelationen testas genom att titta på residualerna från regressionen och 
om dessa följer ett mönster innebär det att det finns autokorrelation. För att testa om det fanns 
autokorrelation i studiens regressioner har ett Durbin-Watson-test genomförts. Resultaten från 
Durbin-Watson-testerna tydde på att det fanns spår av autokorrelation i studiens regressioner. 
Autokorrelation i regressionsmodellen medför att det kan förekomma systematiska avvikelser i 
regressionens feltermer, vilket kan innebära att resultaten inte blir lika effektiva som om 
autokorrelation inte hade förekommit. 

3.6.2 Heteroskedasticitet 

Det är vanligt att heteroskedasticitet förekommer i finansiella tidsserier med hög frekvens (Greene, 
2002). De kvartalsdata som har använts i studien kan anses vara av relativt hög frekvens och det var 
således av vikt att testa för förekomsten av heteroskedasticitet i studiens data. Heteroskedasticitet 
innebär att variansen i regressionens residualer inte är konstanta, vilket betyder att spridningen mellan 
dessa är ojämn. Heteroskedasticitet kan medföra problem för studiens regressioner som till exempel 
att felaktiga resultat från regressionerna uppkommer som följd av systematiska avvikelser (Verbeek, 
2004). För att undvika missvisande resultat i regressionerna genomfördes en White-diagonal 
korrigering som justerar för heteroskedasticitet i regressionen. Det var tydligt från jämförelser med 
regressioner utan Whites-diagonal att det förekom heteroskedasticitet i modellen då 
signifikansnivåerna för variablerna påverkades betydligt, vilket inte bör ha skett om det inte förekom 

                                                        
2 Nollhypotesen kunde förkastas på 1 procent signifikansnivå 
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heteroskedasticitet i modellen. Justeringen för heteroskedasticitet medförde med andra ord att 
resultaten blev rättvisande och ökade validiteten för studien.  

3.6.3 Normalfördelning 

Vid regressionsanalyser är det viktigt att testa huruvida feltermen, eit, är normalfördelad då detta är ett 
av grundantaganden som vanligtvis görs. Ett Jarque-Bera-test har genomförts för att testa variablernas 
normalfördelning. Normalfördelningstestet kontrollerar både skevhet och kurtosis i regressionen. 
Testets hypotes utgår från att normalfördelning är symmetrisk, det vill säga att regressionens skevhet 
är lika med noll och att regressionen har en kurtosis lika med tre. Resultaten från Jarque-Bera-testet 
visar på att studiens variabler inte är normalfördelade. Detta är dock ett vanligt problem för finansiella 
data och utgjorde således inga större problem för studien, men icke-normalfördelningen fanns ändå 
med i åtanke vid tolkandet av regressionens resultat och en viss försiktighet togs vid analysen. 
Detaljerade resultat från testet går att finna i tabell 20 och 21 i Appendix 4.  

3.7 Regressionsmodellen 

Sex regressioner har totalt genomförts i studien som avsåg att testa sambandet mellan aktievolatilitet 
och de två typer av risker som har beskrivits i studien; finansiell och operationell risk. Dessa två typer 
av risk delades in i två dataset och benämns som Dataset 1 och Dataset 2. Tre regressioner genomfördes 
på vardera av dataseten där volatiliteten har beräknats på de 30, 60 och 90 efterföljande dagarna. I 
regressionen representerar alfa (α) konstanten, beta (β) lutningskoefficienten och ε feltermen i 
regressionen. Nedan i tabell 2 visas samtliga nyckeltals förkortningar i regressionsmodellerna: 

Variabel Förkortningar i regressionsmodellen 
Soliditet SOL 
Skuldsättningsgrad DE 
Finansiell nettoskuld / EBITDA FNE 
Balanslikviditet BL 
Kapitalomsättningshastighet KOH 
Vinstmarginal VM 
Rörelsekapital / totala tillgångar RTT 

Tabell 2 – Nyckeltal och förkortning i regressionsmodellen. Egen tabell 

3.7.1 Finansiell risk och aktievolatilitet 

Regressionerna för den finansiella risken, Dataset 1, som genomfördes avsåg att testa sambandet 
mellan de utvalda nyckeltalen som representerade den finansiella risken och aktievolatilitet. Den 
finansiella risken testades mot tre olika varianter av variabeln aktievolatilitet. Den första regressionen 
(1.1) avsåg att testa sambandet mellan de utvalda nyckeltalen i form av soliditet, skuldsättningsgrad 
och finansiell nettoskuld / EBITDA mot aktievolatilitet de 30 efterföljande dagar efter att 
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kvartalsrapporten publicerats. Den andra regressionen (1.2) avsåg att testa sambandet genom att 
använda samma oberoende variabler, men där den beroende variabeln bytts ut mot volatiliteten de 60 
efterföljande dagarna efter publicering av kvartalsrapport. Den sista regressionen för den finansiella 
risken (1.3) avsåg även den att testa detta samband, men med volatilitet de 90 efterföljande dagarna 
som beroende variabel. Nedan visas formler för alla tre av dessa regressioner:  

Regression 1.1  

𝑉𝑜𝑙ke = 	𝛼A +	𝛽G𝑆𝑂𝐿 +	𝛽C𝐷𝐸 +	𝛽k𝐹𝑁𝐸 + εAE 

Regression 1.2  

𝑉𝑜𝑙ne = 	𝛼A +	𝛽G𝑆𝑂𝐿 +	𝛽C𝐷𝐸 +	𝛽k𝐹𝑁𝐸 + εAE 

Regression 1.3  

𝑉𝑜𝑙oe = 	𝛼A +	𝛽G𝑆𝑂𝐿 +	𝛽C𝐷𝐸 +	𝛽k𝐹𝑁𝐸 + εAE 

3.7.2 Operationell risk och aktievolatilitet 

Studien testade utöver den finansiella risken även sambandet mellan den operationella risken, Dataset 
2, och aktievolatilitet. Dessa regressioner genomfördes med de utvalda nyckeltalen balanslikviditet, 
kapitalomsättningshastighet, rörelsekapital / totala tillgångar och vinstmarginal som oberoende 
variabler. Likt med den finansiella risken genomfördes tre regressioner med de olika nivåerna av 
aktievolatilitet på de 30, 60 och 90 efterföljande dagarna efter kvartalsrapporternas publicering som 
beroende variabel. Nedan visas formlerna för regression 2.1, 2.2 och 2.3  

Regression 2.1 

𝑉𝑜𝑙ke = 	𝛼A +	𝛽G𝐵𝐿 +	𝛽C𝐾𝑂𝐻 +	𝛽k𝑉𝑀 + 𝛽p𝑅𝑇𝑇 +	εAE 

Regression 2.2  

𝑉𝑜𝑙ne = 	𝛼A +	𝛽G𝐵𝐿 +	𝛽C𝐾𝑂𝐻 +	𝛽k𝑉𝑀 + 𝛽p𝑅𝑇𝑇 +	εAE 

Regression 2.3  

𝑉𝑜𝑙oe = 	𝛼A +	𝛽G𝐵𝐿 +	𝛽C𝐾𝑂𝐻 +	𝛽k𝑉𝑀 + 𝛽p𝑅𝑇𝑇 +	εAE 

3.8 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig 
forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 
fyra principer är av begränsad användning för denna studie då principerna har sitt fokus i studier som 
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är byggda på enkäter eller intervjuer och innefattar individer eller företag som delar med sig av 
information frivilligt.  

Denna studie är byggd på publika börsnoterade bolag i Sverige, vilket medför att all information som 
inhämtats om bolagen är offentlig information. Detta medför att informationskravet och 
samtyckeskravet inte är tillämpbara för denna studie. Bolagen är enligt lag skyldiga att publicera denna 
information i årsredovisningar och kvartalsrapporter. Det offentliga materialet medför att studien har 
kunnat använda denna data utan att erhålla godkännande av bolagen. Värt att påpeka är dock att inga 
resultat för de enskilda bolagen har presenterats i studien, utan alla resultat har redovisats på 
aggregerad nivå. Konfidentilitetskravet är inte heller tillämpbart för denna studie då det är av vikt att 
veta vilka bolag som har analyserats i studien för att den skall gå att återskapa fall framtida forskare 
vill testa resultaten i en annan studie.  

En annan viktig aspekt för etisk forskning är datahanteringen (Allea, 2017). Det finns en risk att 
forskare manipulerar data för att passa deras förutfattade meningar om resultaten i studien. I denna 
studie har metoden winsorizing använts för att hantera extremvärden, vilket kan anses var en typ av 
manipulation av studiens data. Detta är dock en vedertagen metod inom den finansiella akademiska 
världen för att hantera extremvärden och bör därmed inte ses som ett brott mot den etiska aspekten i 
studien.  

3.9 Studiens kvalitet 

Inom den företagsekonomiska kvantitativa forskningen finns det tre kriterier som ska uppfyllas; 
reliabilitet, validitet och replikation (Bryman & Bell, 2003). Studien ska ha både en hög reliabilitet och 
validitet samt vara enkel att återskapa. Detta är viktigt för att resultaten från studien ska anses vara 
relevanta och trovärdiga. Trots att dessa begrepp är någorlunda liknande varandra innebär till exempel 
en hög validitet inte att det finns en hög reliabilitet (Sverke, 2003). Replikbarheten i studien är inte av 
lika stor vikt som reliabiliteten eller validiteten, men bör ändå vara av hög grad om framtida studier 
vill återskapa studien (Bryman & Bell, 2003).  

3.9.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en studie handlar om huruvida resultaten som studien kommit fram till är tillförlitliga. 
Sverke (2003) menar att en studies reliabilitet handlar om stabiliteten i studiens mätningar och hur 
eventuella mätfel hanteras i studien. Inom kvantitativa studier blir reliabiliteten än mer viktig då 
resultat lätt kan ifrågasättas om samma test ger olika resultat varje gång (Bryman & Bell, 2003). De 
nyckeltal som använts i studien har redovisats tydligt hur de är beräknade och har beräknats 
konsekvent för alla bolag under hela mätperioden. Detta medför att studiens reliabilitet ökar.  
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Som alltid när den mänskliga faktorn är involverad går det inte att helt utesluta att fel uppkommer 
(Sverke, 2003). Detta kan exempelvis röra sig om felberäkningar vid datahanteringen, eller fel vid 
datainhämtning från databaser som uppkommer slumpmässigt. För att minimera fel på studiens 
ingångsdata har all information inhämtats från Thomson Reuters, vilket också medför en ökad 
objektivitet till insamlingen. Thomson Reuters är en stor aktör på finansmarknaden och har ett gott 
rykte som kan skadas om databasen innehåller systematiskt bristfälliga data. Thomson Reuters hämtar 
data från års- och kvartalsredovisningar och förutsatt att studiens bolag följer rådande lagstiftning och 
god redovisningssed anses datamaterialet medföra en hög reliabilitet.  

För att ytterligare säkerställa kvaliteten på studiens data och därmed öka reliabiliteten har 
slumpmässiga stickprov genomförts, där data har jämförts med kvartalsrapporter, för att kontrollera 
att rätt värden har hämtats från databasen. En annan aspekt för att åstadkomma hög reliabilitet är att 
studiens data har bearbetats noggrant. För att minimera mätfel i studien har Microsoft Excel använts 
för att bearbeta studiens data samt Eviews för att genomföra studiens statistiska regressioner.  

3.9.2 Validitet 

Validiteten avser att studiens mätinstrument faktiskt mäter det som studiens syfte avser att undersöka 
(Sverke, 2003). Validitetens betydelse inom kvantitativ metodik skiljer sig från den kvalitativa, då de 
data som undersöks i en kvantitativ metod oftast är tydligt definierade och endast kan mätas på ett 
begränsat antal sätt (Bryman & Bell, 2003). För att få en hög validitet i studien användes därför vida 
använda interna nyckeltal. Det är viktigt för studien att nyckeltalen som använts kan fungera som ett 
mått på risk för företagen. För att ytterligare stärka validiteten i studien har därför författarna valt att 
inkludera nyckeltal som använts i tidigare studier där ett samband mellan risk och nyckeltalen har 
påvisats (Altman, 1968; Ohlson, 1980; Li & Sun, 2009). Studien har använt sig av flera mått för att 
testa den interna riskens betydelse för aktievolatilitet. Detta medför att studien inte är beroende av 
endast ett mått för att testa detta samband. 

Statistiska tester har genomförts för att säkerställa att regressionerna i studien inte gett resultat som 
är snedvridna eller ogiltiga. Hade dessa tester inte genomförts och inga åtgärder vidtagits hade det 
funnits risk att studiens resultat varit missvisande och därmed inte användbara för att förklara 
sambandet mellan intern risk och aktievolatilitet. Välanvända tester för regressionens 
grundantaganden har genomförts (Gujarati, 2002; Greene, 2002; Verbeek, 2004). 

3.9.3 Replikation 

Inom den akademiska världen är det inte av särskilt hög status att reproducera en studie. Trots detta 
är det viktigt att en studie beskriver hur den har genomförts för att det ska vara möjligt för andra 
forskare att testa resultaten om det råder tveksamheter. Det är med andra ord viktigt att studien 
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beskriver hur processen har sett ut och i detalj beskriva tillvägagångssättet. Om en studie inte går att 
replikera påverkar det i sin tur reliabiliteten och validiteten i studien vilket medför att resultaten kan 
förkastas av andra forskare (Bryman & Bell, 2003). Författarna anser att metodiken i studien har 
beskrivits på ett tydligt sätt som gör det enkelt för framtida forskare att enkelt kunna replikera studien 
på det sätt som den genomförts.  

3.10 Metodkritik 

Den deduktiva ansatsen som denna studie har antagit kan kritiseras för att forskaren endast letar efter 
den information som anses relevant, vilket tenderar att vara information som ger stöd åt forskarens 
förutfattade meningar (Jacobsen, 2002). För denna studie var förkunskaperna dock inte endast till 
nackdel, utan hade ett visst värde då det krävdes ett visst urval av data för att bli hanterbart. Författarna 
har, i största möjliga mån, undvikit att förväntningarna ska påverka resultat i studien.  

3.10.1 Kvartalsrapporter 

Studiens data är baserad på kvartalsrapporter för urvalsgruppen. Företagen inkluderade i studien 
publicerar sina kvartalsrapporter olika datum och det är viktigt att särskilja dessa. Studiens syfte var 
att undersöka hur utvalda nyckeltal påverkar volatiliteten 30, 60 och 90 dagar efter det att 
kvartalsrapporten publicerats och informationen blivit tillgänglig för allmänheten. Det var därför 
viktigt att volatiliteten mättes från rätt datum för att öka validiteten i studien. Författarna har haft 
tillgång till hur företagens räkenskapsår ser ut samt för när fjärde kvartalsrapporten 2018 ska släppas, 
men saknade information om vilka datum rapporterna publicerats historiskt. Tidsbristen begränsade 
författarna att ta reda på vilka datum alla kvartalsrapporter publicerades men har hanterat detta 
genom att justera historiska kvartalsrapporter med antalet dagar som skiljer fjärde kvartalet 2018 och 
publiceringen av den faktiska rapporten. Detta är något som kan påverka studiens resultat och göra 
det svårare att klargöra hur nivån i nyckeltalen bedömds av aktiemarknaden och påverkar volatiliteten.  

3.10.2 Utdelning 

Studien undersöker aktievolatilitet, som beräknats utifrån utvecklingen av aktiekurser under den 
studerade perioden. Vid denna beräkning tog inte författarna hänsyn till eventuell utdelning, vilket 
påverkar uträkningen av volatilitet. När ett bolag genomför en utdelning minskar börsvärdet med 
proportionellt lika stor andel, vilket resulterar i att aktiekursen minskar med beloppet som delades ut. 
För aktieägarna får inte minskningen i aktiekursen någon effekt, eftersom detta motverkas av en 
direktavkastning i form av utdelningen. Volatiliteten beräknas som standardavvikelsen för 
avkastningen under en viss period, vilket innebär att om en utdelning skett under perioden påverkar 
det volatiliteten. Det är därför viktigt att veta att volatiliteten som används i studien inte justerats för 
eventuell utdelning vilket troligtvis ökade den beräknade volatiliteten. Författarna valde att avstå från 
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att justera för utdelningen på grund av begränsad tillgång till information om vilka företag, som 
inkluderades i studien, som delade ut under perioden samt vilket belopp som eventuellt delats ut. 

3.10.3 Volatilitet 

Volatilitet kan beräknas på olika sätt och tidigare studier har använt sig av varierande modeller för att 
skatta aktievolatilitet. Volatilitet har särskilda egenskaper och har bland annat en tendens att bilda 
kluster, vilket innebär att volatiliteten fluktuerar över tiden. Perioder av lugna prisrörelser följer 
varandra medan perioder med en ökad marknadsoro leder till en högre volatilitet. Detta problem kallas 
för heteroskedasticitet och gäller framförallt vid analys av finansiella tidsserier. En ekonometrisk 
modell för att hantera detta är Generaliserad Autoregressiv Betingad Heteroskedasticitet (GARCH). 
Denna modell har används i tidigare studier gällande aktievolatilitet (Lithman, 2010) men författarna 
valde att inte använda sig av modellen vid genomförandet av studien. Istället har den mer traditionella 
metoden används för att beräkna aktievolatilitet, då den var mer lämpad för studiens syfte. Detta 
tillvägagångssätt användes bland annat i en studie av Campbell et. al. (2001) för att beräkna 
aktievolatilitet för individuella företag, likt vår studie.  

3.10.4 Omitted Variable Bias 

Finansiell och operationell risk är begrepp som innefattar många aspekter och det är svårt att täcka 
helt med hjälp av ett fåtal variabler. I statistik förekommer begreppet omitted variable bias som 
innebär att feltermen, εit, innefattar informationen om de variabler som inte inkluderas i regressionen 
men bör ha en påverkan på den beroende variabeln (Greene, 2002). Gujarati (2004) menar att en 
vaghet i nyckeltalen eller avsaknaden av data är vanliga orsaker till att variabler exkluderas från 
modellen. Författarna är medvetna om det faktum att exkluderingen av vissa variabler lett till att 
feltermen i regressionerna är stor men eftersom studiens tidsram och resurser varit begränsade har 
det inte varit möjligt att inkludera alla de variabler som kan förknippas med finansiell - och 
operationell risk.  

3.11 Källkritik 

Ett kritiskt förhållningssätt till studiens källor är viktigt för studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 
Studien bygger på sekundärdata hämtad från databasen Thomson Reuters. Detta medför att studiens 
tillförlitlighet blir beroende av kvaliteten på de data som återfinns hos Thomson Reuters. Författarna 
anser att trots att studien använt sig av sekundärdata är risken för bristfälliga data i Thomson Reuters 
liten. Denna bedömning görs med grund i att Thomson Reuters är en erkänt trovärdig databas som 
används av professionella finansiella aktörer på marknaden. Anledning till att använda sig av Thomson 
Reuters för datainhämtning är för att det skulle vara för tidskrävande att hämta den data som behövs 
till studien från primärkällorna i form av kvartalsrapporter. Vidare finns inte data för aktiekurser 
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tillgängligt i årsredovisningar eller kvartalsrapporter, utan författarna måste använda sig av databaser 
för att få tillgång till denna information. Det finns risk att det förekommer slumpmässiga fel i studiens 
data men det skulle varit för tidskrävande, med hänsyn till studiens tidsram, att kontrollera all data 
mot primärkällor i form av kvartalsrapporter. För att kontrollera kvaliteten på studiens data 
genomfördes istället ett stickprov på 10 bolag som jämfördes med kvartalsrapporter.  

Litteraturen som är inhämtad till teoretiska referensramen är hämtad från artiklar eller böcker skrivna 
av välrenommerade författare. De vetenskapliga artiklarna som inhämtats och använts till studiens 
teoretiska referensram är till stor del publicerade i akademiska tidskrifter med stor trovärdighet såsom 
The Journal of Finance, The Journal of Economic Perspectives, The Journal of Financial Economics 
och The Journal of Applied Corporate Finance. Samtliga av de nämnda akademiska tidskrifterna har 
i en studie av Currie och Pandher (2011) fått toppbetyg i deras ranking över finansiella akademiska 
tidskrifter. Vidare har även majoriteten av de övriga tidskrifterna fått goda betyg i rankingen och alla 
artiklar har blivit granskade och godkända innan publiceringen. Detta ökar trovärdigheten för dessa 
källor.  

Något som bör belysas i detta kapitel är relevansen i de äldre artiklarna som använts i denna studie. 
Författarna anser dock att de äldre artiklar som använts fortfarande är relevanta för studiens syfte och 
att dessa artiklar till stor del ligger till grund för den forskning som tillkommit efter. Författarna har 
till största möjliga mån undvikit att använda sig av sekundärkällor för informationen. Studiens val att 
använda sig av i första hand av primärkällor beror på att sekundärkällor har passerat flera personer, 
vilket kan medföra att feltolkningar av informationen förekommer. Detta bidrar till att litteraturen som 
använts i studien kan anses ha en hög tillförlitlighet. Det är dock värt att nämna att det finns en risk 
för att resultaten i artiklarna blivit överdrivna eller är felaktiga (Brooks, 2008) samt att informationen 
har manipulerats i originaltexterna, men den risken anses vara låg. 

Magisteruppsatser har använts i begränsad utsträckning i studiens analys. Kandidat- och 
magisteruppsatser har lägst validitet av de källor som har nyttjats till studiens referensram och analys 
och bör användas med stor försiktighet då de inte blir granskade på ett lika genomgående sätt som 
vetenskapliga artiklar och litteratur. Med anledning av det har endast magisteruppsatser använts för 
att belysa tidigare forskning inom ämnet.  
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4 Data och resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

För att skapa en tydligare överblick över studiens datamaterial har de två olika dataseten 
sammanställts i tabeller. Dessa dataset är indelade enligt variablernas karaktär där Dataset 1 ger en 
överblick över det statistiska materialet för den finansiella risken medan Dataset 2 ger en överblick 
över den operationella risken. I båda dataseten ingår 101 bolag med observationer över perioden 
2007Q1 – 2018Q3. I figur 2 illustreras fördelningen av branscher för bolagen som ingår studien och 
det framgår att det är övervikt mot verkstad och teknik. Detta anser författarna är en representativ 
fördelning av branscher för Stockholmbörsen bortsett från studiens exkluderade branscher.  

 

Figur 2 – Branschtillhörighet. Egen figur 

4.1.1 Dataset 1 

 VOL30 VOL60 VOL90 DE SOL FNE 
Mean 0,360 0,377 0,378 0,454 0,475 0,897 
Median 0,314 0,332 0,336 0,309 0,448 0,519 
Max. 5,088 3,653 3,025 9,550 1,000 59,629 
Min. 0,007 0,007 0,008 -10,150 -0,185 -13,966 
St. Dev. 0,199 0,187 0,181 0,695 0,177 3,350 
Skewness 5,057 3,279 3,247 0,531 0,418 5,775 
Kurtosis 81,838 30,944 28,222 73,266 2,883 88,077 
Jarque - Bera 1249063 162892 133741 975945 140 1448811 
Prob.  0 0 0 0 0 0 
Observationer 4745 4745 4732 4732 4743 4714 

Tabell 3 – Deskriptiv statistik över Dataset 1. Egen tabell 

Spridningen bland variablerna i den finansiella risken är relativt stor. Soliditetens spridning, till 
exempel, ligger mellan negativt 18,5 procent till 100 procent. Det är även en stor spridning i de övriga 
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variablerna i Dataset 1. Med andra ord innebär det att det råder en heterogenitet bland studiens bolag. 
Detta beror till stor del på att bolagen i studien är verksamma i olika branscher och är av olika storlekar. 
Skillnaden mellan branscherna medför att det finns skillnader i hur stort kapital som måste investeras 
och därmed hur stora skulder som måste upptas. Detta medför att det blir en stor spridning i de 
finansiella nyckeltalen. I tabell 3 visas en statistisk överblick över Dataset 1 som belyser denna 
spridning i variablerna. 

4.1.2 Dataset 2  

 VOL30 VOL60 VOL90 BL KOH VM RTT 
Mean 0,360 0,377 0,378 1,858 1,226 0,039 0,188 
Median 0,314 0,332 0,336 1,534 1,164 0,055 0,169 
Max. 5,088 3,653 3,025 13,337 4,711 1,765 0,846 
Min. 0,007 0,007 0,008 0,195 0,075 -2,723 -0,848 
St. Dev. 0,199 0,187 0,181 1,276 0,594 0,218 0,199 
Skewness 5,057 3,279 3,247 3,338 1,702 -5,650 0,186 
Kurtosis 81,838 30,944 28,222 19,949 9,605 59,643 3,902 
Jarque - Bera 1249063 162892 133741 65431 10856 656111 188 
Prob.  0 0 0 0 0 0 0 
Observationer 4745 4745 4732 4732 4719 4720 4743 

Tabell 4 – Deskriptiv statistik över Dataset 2. Egen tabell 

I Dataset 2 råder det även där en stor heterogenitet, vilket visas i tabell 4. Detta gäller framförallt för 
balanslikviditet och vinstmarginal där skillnaden mellan det lägsta och högsta värdet är markant. 
Skillnaden för dessa nyckeltal kan bero på olika typer av verksamheter samt att företagen befinner sig 
i olika stadier, där några omogna bolag inte har fått igång försäljningen utan är beroende på hur 
utvecklingen av deras produkter kommer att utspela sig. Höga värden för balanslikviditet kan kopplas 
till stora varulager som ökar omsättningstillgångarna och därmed även balanslikviditeten. Detta kan 
bli något missvisande då det går att diskutera huruvida varulager bör ses som en likvid 
omsättningstillgång. Trots förekomsten av extremvärden anses medelvärdet för dessa nyckeltal vara 
representativ och ligga på en rimlig nivå för den totala urvalsgruppen.  

4.2 Regressionsresultat – Finansiell Risk 

Regressionerna för Dataset 1 innefattar studiens variabler för den finansiella risken och är gjord på 101 
bolag. Datamaterialet innefattar bolag från olika branscher vilket medför, som tidigare nämnt, att 
datamaterialet är heterogent. För att kunna genomföra en omfattande analys på regressionerna har tre 
regressioner genomförts där den beroende variabeln, VOL, omfattar olika tidslängder. Utöver 
skillnaden i den beroende variabeln kommer samtliga regressioner vara identiska. Den första 
regressionen innefattar VOL30 som den beroende variabeln, den andra regressionen innefattar VOL60 
som den beroende variabeln och den tredje och sista regressionen har VOL90 som beroende variabel. 
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Denna uppdelning av dagar syftar till att kunna skapa en översikt över huruvida sambandet mellan de 
finansiella nyckeltalen och volatiliteten är olika starkt beroende på hur lång tid som passerat sedan 
kvartalsrapporten publicerats. Som tidigare nämnts i metodiken återfanns ingen multikollinearitet 
mellan variablerna vilket medförde att alla de finansiella variablerna kunde köras i samma 
regressioner.  

4.2.1 Volatilitet 30 dagar  

Förklaringsvariabel  Koefficient  St. Error 
SOL -0,0569* 0,0306 
DE -0,0056 0,0074 
FNE -0,0008 0,0019 
Antal Observationer 4715  
Justerad R2 0,4057  
* = 10% signifikansnivå, ** = 5% signifikansnivå, *** = 1% signifikansnivå  

Tabell 5 – Regressionsresultat 1.1 med VOL30 som beroende variabel. Egen tabell 

Den första regressionen [Regression 1.1] innefattade som tidigare nämnt volatilitet under 30 dagar som 
beroende variabel och soliditet (SOL), skuldsättningsgrad (DE) samt finansiell nettoskuld / EBITDA 
(FNE) som oberoende variabler. Resultaten från regression 1.1 tyder på att samtliga variabler har ett 
negativt samband med volatiliteten där koefficienten för SOL har störst påverkan med -0,0569. Det 
negativa sambandet innebär i regressionen att det är troligt att en ökning av en variabel leder till en 
minskning av volatilitet. Vidare visar resultaten att det är endast variabeln SOL som är signifikant på 
en 10 procents signifikansnivå, medan variablerna DE och FNE inte tillför något till modellen. 
Regression 1.1 har en justerad förklaringsgrad på 0,41. Resultaten från regression 1.1 visas i tabell 5. 

4.2.2 Volatilitet 60 dagar 

Förklaringsvariabel  Koefficient  St. Error 
SOL -0,0978*** 0,0280 
DE -0,0105* 0,0063 
FNE -0,0008 0,0014 
Antal Observationer 4715  
Justerad R2 0,5278  
* = 10% signifikansnivå, ** = 5% signifikansnivå, *** = 1% signifikansnivå  

Tabell 6 – Regressionsresultat 1.2 med VOL60 som beroende variabel. Egen tabell 

Studiens andra regression [Regression 1.2] påvisar att samtliga variabler har ett negativt samband med 
den beroende variabeln, aktievolatilitet, även beräknat under 60 dagar. Detta innebär i 
regressionsmodellen att ett högre värde för varje variabel bidrar till en lägre aktievolatilitet de 
kommande 60 dagarna. I tabell 6 framgår det att SOL och DE är statistiskt signifikanta för 
regressionsmodellen på 1 respektive 10 procent. I denna regression visar SOL och DE på ett starkare 
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negativt samband än i regression 1.1, då koefficienterna är ännu lägre på -0,0978 respektive -0,0105. 
Variabeln FNE är inte signifikant och bidrar inte modellen för att förklara volatilitet och det framgår 
att koefficienten är oförändrad från när aktievolatilitet är beräknad på 30 dagar. Regressionsmodellen 
1.2 har en justerad förklaringsgrad på 0,53.  

4.2.3 Volatilitet 90 dagar 

Förklaringsvariabel  Koefficient  St. Error 
SOL -0,0816*** 0,0259 
DE -0,0077 0,0061 
FNE -0,0016 0,0014 
Antal Observationer 4702  
Justerad R2 0,5556  
* = 10% signifikansnivå, ** = 5% signifikansnivå, *** = 1% signifikansnivå  

Tabell 7 – Regressionsresultat 1.3 med VOL90 som beroende variabel. Egen tabell 

I regressionsmodell 1.3 är volatilitet den beroende variabeln som har beräknats under 90 dagar medan 
de förklarade variablerna även här är SOL, DE samt FNE. Återigen visar samtliga variabler på ett 
negativt samband med aktievolatilitet, men i denna modell är inte DE signifikant på 10 procent nivå 
längre. Det är endast SOL som är statistiskt signifikant för modellen på en signifikansnivå på 1 procent. 
Även om SOL är signifikant för modellen har variabeln en mindre inverkan på aktievolatilitet då 
koefficienten nu är -0,0816. Denna regression visar på en ännu högre justerad förklaringsgrad på 0,56. 
I tabell 7 presenteras en översikt över resultaten från regression 1.3. 

4.3 Regressionsresultat – Operationell Risk 

Regressionerna för Dataset 2 består av de utvalda variablerna som representerar den operationella 
risken för de 101 bolag som ingår i studien. Tre regressioner har genomförts för Dataset 2 med 
beroende variabel volatilitet (VOL) på 30, 60 och 90 dagar. Samtliga regressioner är identiska förutom 
att den beroende variabeln volatilitet har bytts ut mellan regressionerna. Den första regressionen har 
VOL30 som beroende variabel, den andra regressionen har VOL60 som beroende variabel och den tredje 
och sista regressionen har VOL90 som beroende variabel. Precis som med den finansiella risken syftar 
denna uppdelning till att undersöka och analysera om det finns skillnader i sambandet beroende på 
hur lång tid har passerat sedan kvartalsrapporten publicerats. Ingen multikollinearitet fanns mellan 
de oberoende variablerna vilket medförde att inga variabler har exkluderats från regressionerna.  
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4.3.1 Volatilitet 30 dagar  

Förklaringsvariabel  Koefficient  St. Error 
RTT -0,0401 0,0512 
KOH 0,0098 0,0125 
BL 0,0037 0,0071 
VM -0,0844* 0,0459 
Antal Observationer 4709  
Justerad R2 0,4075  
* = 10% signifikansnivå, ** = 5% signifikansnivå, *** = 1% signifikansnivå  

Tabell 8 – Regressionsresultat 2.1 med VOL30 som beroende variabel. Egen tabell 

Regression 2.1 innefattar aktievolatilitet beräknat under de 30 efterföljande dagarna från att 
kvartalsrapport publicerats som beroende variabel. De förklarande variablerna rörelseresultat / totala 
tillgångar (RTT) och vinstmarginal (VM) har ett negativt samband med aktievolatilitet med 
koefficienter på -0,0401 och -0,0844 respektive. Detta innebär att en ökning i dessa variabler bör 
medföra att aktievolatiliteten minskar. Omvänt har variablerna kapitalomsättningshastighet (KOH) 
och balanslikviditet (BL) ett positivt samband med aktievolatilitet. Koefficienterna för dessa variabler 
är relativt låga där KOH har en koefficient på 0,0098 medan BL har 0,0037. Detta medför att en ökning 
i dessa variabler troligtvis leder till en ökning i aktievolatiliteten de 30 efterföljande dagarna efter att 
kvartalsrapporten har publicerats. I regressionsmodellen är det dock endast VM som är signifikant på 
en 10 procents signifikansnivå. Regression 2.1 har en justerad förklaringsgrad på 0,41. I tabell 8 visas 
en översikt av resultaten från regression 2.1.  

4.3.2 Volatilitet 60 dagar  

Förklaringsvariabel  Koefficient  St. Error 
RTT -0,0858** 0,0426 
KOH 0,0241** 0,0122 
BL 0,0058 0,0060 
VM -0,0559 0,0345 
Antal Observationer 4709  
Justerad R2 0,5247  
* = 10% signifikansnivå, ** = 5% signifikansnivå, *** = 1% signifikansnivå  

Tabell 9 – Regressionsresultat 2.2 med VOL60 som beroende variabel. Egen tabell 

Tabell 9 illustrerar regression 2.2, där aktievolatilitet beräknat under 60 dagar är den oberoende 
variabeln. Variablerna KOH och BL har ett positivt samband med aktievolatilitet enligt 
regressionsmodellen, medan RTT och VM har ett negativt samband. KOH och RTT är båda signifikanta 
för modellen på 5 procent signifikansnivå. Resultatet visar på att KOH har en högre koefficient på 
0,0241 och har därför en större påverkan för aktievolatilitet. Detsamma gäller för RTT vars koefficient 
nu är -0,0858. VM har i denna regression en mindre roll för att förklara aktievolatilitet då koefficienten 
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har förändrats från -0,0844 till -0,0559 samt att variabeln inte längre är statistiskt signifikant. BL har 
däremot fortfarande en låg koefficient på 0,0058 och saknar signifikans i modellen. Den justerade 
förklaringsgraden på 0,52 är högre i denna modell, som är beräknat på 60 dagars volatilitet, än i 
regression 2.1. 

4.3.3 Volatilitet 90 dagar  

Förklaringsvariabel  Koefficient  St. Error 
RTT -0,0584 0,0156 
KOH 0,0228** 0,0107 
BL 0,0007 0,0054 
VM -0,0905*** 0,0351 
Antal Observationer 4696  
Justerad R2 0,5539  
* = 10% signifikansnivå, ** = 5% signifikansnivå, *** = 1% signifikansnivå  

Tabell 10 – Regressionsresultat 2.3 med VOL90 som beroende variabel. Egen tabell 

I regression 2.3 har de förklarande variablerna samma samband med aktievolatilitet även när det är 
beräknat under 90 dagar. Det innebär att ett högre värde för BL och KOH resulterar i en högre 
aktievolatilitet. Det motsatta gäller för RTT och VM som har ett negativt med aktievolatilitet, där ett 
högre värde i dessa variabler minskar volatiliteten. Enligt modellen är KOH och VM signifikanta på 5 
respektive 1 procent signifikansnivå. VM påvisar störst inflytande på aktievolatilitet när det beräknas 
under 90 dagar då variabeln är signifikant på 1 procent samt har lägsta koefficienten. KOH är nästintill 
oförändrad från regression 2.2 då variabeln fortfarande är signifikant på 5 procent samt har en 
liknande koefficient. RTT och BL bidrar inte till att förklara volatiliteten under 90 dagar enligt 
regression 2.3. Sammanfattning av regressionsmodellen visas i tabell 10 och modellen har en justerad 
förklaringsgrad på 0,55. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Samband mellan intern risk och aktievolatilitet 

5.1.1 Finansiell risk 

I studien har den finansiella risken definierats med tre variabler som tar hänsyn till kapitalstrukturen 
genom att mäta belåningen i ett företag. Samtliga variabler har ett negativt samband med 
aktievolatilitet enligt regressionsanalyserna, oberoende av tidsperioden som har använts vid beräkning 
av volatilitet. Däremot skiljer sig variablernas signifikansnivå mellan regressionerna och bidrar därför 
olika till att förklara aktievolatilitet. Soliditet är det enda nyckeltalet som är statistiskt signifikant för 
alla regressionskörningar, oavsett tidsperiod. Soliditet har som störst påverkan för aktievolatilitet när 
den är beräknad på 60 dagar där koefficienten uppgår till -0,0978. Koefficienterna för de finansiella 
nyckeltalen är relativt låga där inget nyckeltal påverkar aktievolatilitet drastiskt. Det negativa 
sambandet för soliditet anser författarna är logiskt då ett högre värde för nyckeltalet innebär att 
företagets egna kapital utgör en större andel av det totala kapitalet, vilket är viktigt för att klara av en 
lågkonjunktur. Detta tankesätt går emellertid mot Modigliani-Miller-teoremet som menar på att 
kapitalstrukturen inte har någon påverkan på värdet av företaget (Modigliani & Miller, 1958). 
Teoremet bygger dock på antagen som är förenklade från verkligheten vilket gör att studiens resultat 
inte nödvändigtvis bör tolkas som felaktiga. Vid beräkning av aktievolatilitet på 60 och 90 dagar är 
soliditet betydande för regressionsmodellerna med en signifikansnivå på 1 procent. 

Studiens resultat är intressant då de andra finansiella nyckeltalen, skuldsättningsgrad och finansiell 
nettoskuld / EBITDA, också har ett negativt samband med volatilitet. Dessa nyckeltal visar på hur stora 
ett företags skulder är i relation till antingen eget kapital eller rörelseresultat före finansiella intäkter 
och kostnader, skatt och av- och nedskrivningar. Enligt teorin och tidigare studier innebär en högre 
andel skulder mer belåning som i sin tur ökar företagets exponering mot den finansiella risken. 
Författarna finner därför resultatet som både intressant och överraskande. Skuldsättningsgraden är 
endast signifikant när aktievolatilitet är beräknat på 60 dagar. Detta gäller då på en 10 procent 
signifikansnivå, vilket kan anses vara lågt.  

Flertalet studier definierar finansiell risk som skuldsättningsgrad (Asgharian, 2003; Lithman, 2010) 
och tidigare resultat har påvisat ett positivt samband mellan nyckeltalet och volatilitet. Detta går även 
att härleda matematiskt då en högre skuldsättningsgrad skulle innebär att räntabilitet på eget kapital 
(RE) ökar (allt annat lika), enligt hävstångseffekten (Johansson, 1995). En högre skuldsättningsgrad 
ökar den finansiella risken i företaget, vilken innebär att investerare kräver kompensation för detta 
genom ett högre avkastningskrav på eget kapital. Resultatet går emot detta resonemang då en högre 
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skuldsättningsgrad skulle minska aktievolatiliteten och således den totala risken, enligt 
regressionsmodellen.  

Nyckeltalet finansiell nettoskuld / EBITDA har likt de andra två variablerna för den finansiella risken 
ett negativt samband med aktievolatilitet sett över alla tre regressioner. Däremot är detta samband 
nästintill icke existerande då koefficienten är låg och nära noll. Utöver det bidrar inte nyckeltalet till 
att förklara aktievolatilitet då det inte är signifikant i någon av de tre regressionerna. På grund av 
variabelns låga koefficient blir det svårt att dra några slutsatser kring dess svaga negativa samband, 
men lämnar utrymme för en intressant diskussion. Finansiell nettoskuld / EBITDA är ett vanligt 
nyckeltal som kreditinstitut använder för att bedöma kreditvärdighet i företag, där en lägre 
kreditvärdighet indikerar att företag kan ha problem med återbetalning av skulder. Vidare används 
nyckeltalet flitigt av analytiker vid företagsvärdering (Damodaran, 2010) och författarna antog därför 
att nyckeltalet skulle ha en större inverkan på aktievolatilitet. En anledning till varför nyckeltalet inte 
fick någon signifikans i våra regressionsmodeller kan bero på variationen av företag som ingick i 
urvalgruppen. Detta gäller både värdena för EBITDA samt nettoskuld som skiljer sig avsevärt mellan 
företagen, vilket resulterade i en stor spridning för nyckeltalet. Enligt teorin bör ett högre värde för 
nyckeltalet innebära en högre finansiell risk då företaget har svårare att återbetala sina skulder i 
relation till deras förmåga att generera kassaflöden. Trots detta kan ett företag ha ett negativt värde på 
nyckeltalet på grund av olika anledningar. Till exempel kan nyckeltalet vara negativt vid positiv 
EBITDA och en nettokassa eller på grund av negativ EBITDA och en nettoskuld. Det senare bör öka 
aktievolatiliteten trots att ett negativt värde på nyckeltalet borde innebära en lägre finansiell risk, vilket 
också kan bidra till att förklara det tvetydliga resultatet i regressionen. 

När risk diskuteras kan det vara viktigt att påminnas om att det finns flera definitioner för begreppet 
och att det inte endast omfattar en osäkerhet av ett utfall, utan även en möjlighet. Risk kan därför 
bedömas annorlunda av investerare beroende på deras riskbenägenhet. En investerare som har en hög 
riskbenägenhet kan se risk som en möjlighet till högre avkastning och därför se skuldsättningsgrad 
eller finansiell nettoskuld / EBITDA som något positivt. Författarna anser dock att ett positivt samband 
borde existera mellan dessa nyckeltal och aktievolatilitet men att riskbenägenheten hos investerare kan 
vara en möjlig faktor som påverkar sambandet. Denna synvinkel är viktig att ha i åtanke i denna analys.  

5.1.2 Operationell risk  

Den operationella risken har i studien definierats med fyra variabler som består av lönsamhets- och 
likviditetsmått. Lönsamhetsmåttet vinstmarginal har tillsammans med likviditetsmåttet 
rörelsekapital / totala tillgångar ett negativt samband med aktievolatilitet enligt samtliga 
regressioner. Likviditetsmåtten kapitalomsättningshastighet och balanslikviditet visade enligt 
samtliga regressioner ett positivt samband med aktievolatilitet. En närmare anblick av resultaten från 
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studien visar dock att signifikansnivåerna för variabler skiftar beroende på antal dagar som 
aktievolatiliteten är beräknad på. Tre av variablerna är signifikanta i minst en av 
regressionskörningarna. På 60 dagars aktievolatilitet saknar vinstmarginalen signifikans på alla 
nivåer, medan på 30 och 90 dagars aktievolatilitet är variabeln signifikant på 10 respektive 1 procents 
nivå. Kapitalomsättningshastigheten är signifikant på 60 och 90 dagar men saknar signifikans på 30 
dagar. Rörelsekapital / totala tillgångar är signifikant i regressionskörningen med aktievolatilitet 
beräknad på 60 dagar. Samtliga variabler i regressionerna har relativt låga koefficienter, vilket medför 
att inga variabler har särskilt stor effekt på aktievolatilitet.  

Vinstmarginalen är den variabeln som har störst påverkan på aktievolatilitet i regression 2.2 där 
koefficienten uppgår till -0,0905. Det negativa sambandet som vinstmarginalen har med 
aktievolatiliteten bör anses vara logiskt. Argumentet för logiken i sambandet görs med stöd av att en 
ökad vinstmarginal innebär att företagen är mer effektiva i sin vinstgenerering. Studiens resultat 
styrker detta samband men förklarar inte bakomliggande faktorer. Författarna anser dock att en 
diskussion ändå kan föras om de bakomliggande faktorerna. Vinstmarginalen är ett välanvänt 
nyckeltal när det kommer till företagsanalys och används av investerare för att prognostisera framtida 
tillväxt (Damodaran, 2010), vilket kan vara en möjlig förklaring till varför det negativa sambandet 
existerar då en högre vinstmarginal kan signalera till investerare att företaget kommer att ha större 
vinsttillväxt i framtiden. 

Kapitalomsättningshastighet bör inkluderas i en diskussion angående vinstmarginal som en 
förklarande variabel för aktievolatilitet. Dess positiva samband känns någorlunda överraskande med 
tanke på att nyckeltalet är ett likviditets- och effektivitetsmått. En högre kapitalomsättningshastighet 
innebär att företaget binder mindre kapital i relation till omsättning, vilket tyder på effektivitet samt 
att företaget har mer likvida tillgångar. Detta borde betraktas som en styrka och minska den 
operationella risken i företaget. Tidigare studier av Altman (1968) och Li och Sun (2009) har påvisat 
att det finns ett negativt samband mellan kapitalomsättningshastigheten och risk för konkurs i 
företagen. Resultatet i denna studie går således i strid mot tidigare studier kring ämnet vilket skapar 
en intressant diskussion om vilka de bakomliggande faktorerna är till det motsatta sambandet. 
Kapitalomsättningshastigheten är, tillsammans med vinstmarginalen, en värdedrivare för 
räntabiliteten på totalt kapital (RT). Johanssons (1995) formel för intern risk definierar RT som 
företagets rörelserisk (operationella risk). Enligt Walsh (1996) kan ett företag delas in i två 
affärsmodeller; Hög kapitalomsättningshastighet med lägre marginal eller lägre 
kapitalomsättningshastighet med högre marginal. Det är därför viktigt att ta hänsyn till 
vinstmarginalen vid analys av kapitalomsättningshastigheten och vice versa då dessa påvisar ett 
negativt samband. En låg kapitalomsättningshastighet kan således innebära en hög vinstmarginal. 
Detta samband kan vara något som investeraren tar hänsyn till, vid bedömningen av den operationella 
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risken, och en möjlig förklaring till kapitalomsättningshastighetens positiva samband med 
aktievolatilitet. 

Precis som kapitalomsättningshastigheten är rörelsekapital / totala tillgångar ett likviditetsmått som 
återfinns i flertalet studier kopplade till företagets ekonomiska risker och likviditetsproblem. Altman 
(1968) och Lin, Liang och Chen (2011) har i sina respektive studier fått resultat som antyder att 
nyckeltalet är en bra indikator för företagets sannolikhet för konkurs. Deras resultat ligger i linje med 
resultaten från denna studie som pekar på att ett högre värde på nyckeltalet minskar aktievolatiliteten 
för företaget. Företag som har kontinuerliga rörelseförluster kommer även att ha ett mindre 
rörelsekapital i relation till det totala kapitalet. En anledning till att sambandet är negativt i modellen 
kan således vara att investerare anser att företaget inte är effektiva i sin användning av sitt 
rörelsekapital, vilket skickar signaler till marknaden att företaget missköts. Detta skapar vanligtvis oro 
för investerare på marknaden vilket då kan återspeglas i företagets aktievolatilitet. Vidare indikerar en 
minskning av nyckeltalet att företaget har för stora kortsiktiga skulder på balansräkningen, vilket 
minskar företagets tillgängliga rörelsekapital. För att förtydliga den analys som författarna drar av 
regressionsmodellen gällande rörelsekapitalet / totala tillgångar är att ju högre värde nyckeltalet har 
desto mer säkra känner sig investerare för säkerheten och stabiliteten i företaget. Koefficienten från 
regressionerna är relativt låg, vilket till viss del kan förklaras av att det inte finns någon optimal nivå 
för nyckeltalet. Huruvida ett högt eller lågt värde på nyckeltalet är bra för företaget beror till viss del 
på företagets situation. Detta gör att det blir svårt att dra några definitiva slutsatser från 
regressionsresultaten, men intressant är ändå att det verkar som att investerare generellt ser ett högre 
värde som något positivt för företaget. 

Balanslikviditet är inte signifikant i någon av regressionsmodellerna för att förklara aktievolatilitet. 
Koefficienterna för nyckeltalet påverkar aktievolatilitet minst utav de variabler som definierar 
operationell risk. Eftersom det negativa sambandet är svagt blir det svårt att dra slutsatser om hur det 
påverkar aktievolatilitet. En möjlig förklaring till att balanslikviditet är insignifikant är dess statiska 
karaktär, vilket minskar användningen av nyckeltalet vid analys av ett företag och bedömning av risk 
eftersom aktiemarknaden har en hög nivå av likviditet samt stora fluktuationer. Walsh (1996) riktade 
kritik mot nyckeltalet då det misslyckas med att särskilja olika typer av omsättningstillgångar. Vissa 
tillgångar är mer likvida än andra där varulager inte alltid kan klassificeras som en likvid tillgång. Detta 
kan innebära att ett företag visar på en stark balanslikviditet trots att likviditetsproblem existerar. 
Resultatet tyder på att investerare avstår från att använda nyckeltalet vid bedömning av operationell 
risk och istället fokuserar på andra mått.  
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5.1.3 Andra påverkande faktorer  

Ett intressant diskussionsämne som resultaten från studien skapar är att omkring endast hälften av 
aktievolatilitet kan förklaras av den finansiella eller operationella risken i företagen. Detta innebär att 
den andra hälften av aktievolatilitet måste förklaras av andra faktorer. Studien har använts sig av ett 
begränsat antal nyckeltal som variabler för den interna risken och det är möjligt att det finns variabler 
som inte tagits med i studien som hade kunnat höja förklaringsgraden ytterligare. Nyckeltalen visar en 
statisk bild av företagets finansiella och operationella välmående men är inte kapabla till att förklara 
marknaden i vilken företaget verkar. Schwert (1990a) lade fram en hypotes att aktievolatilitet kan till 
viss del förklaras av makroekonomiska faktorer kopplade till ekonomisk tillväxt. Denna studie kan inte 
bekräfta denna hypotes, men resultaten tyder åtminstone på att det finns andra faktorer än de rent 
fundamentala faktorerna inom ett företag som driver aktievolatilitet. Tidigare studier har påvisat att 
ett negativt samband mellan BNP och aktievolatilitet existerar, där Officer (1973) menar att volatilitet 
är högre i lågkonjunkturer. Dessutom kan stora företag, som utgör en stor andel av ett index, ha en stor 
påverkan på börsen som helhet. Detta kan innebära att andra bolag påverkas när ett storbolag 
publicerar en kvartals- eller årsrapport trots att det endast är storbolagets fundamentala prestation 
som har förändrats. Denna effekt förklaras således inte av nyckeltal för den interna risken utan är 
troligtvis hänförlig till marknadsrisken och branschrisken. 

Nyckeltal bygger på historisk data medan volatilitet i studien är framåtblickande från det att en 
kvartalsrapport har publicerats. Vid diskussion av publicering av bolagsrapporter är det viktigt att 
nämna förväntningar som finns på bolaget. Konsensusestimat av analytiker har en stor betydelse då 
det används som ett ”benchmark” när siffrorna från kvartals- eller årsrapporter släppts. Betydande 
avvikelser från estimaten leder ofta till stora kursrörelser på aktien trots att bolaget har förbättrats 
sedan föregående period.  

Vidare menar Karolyi (2001) att handelsvolymer också är en faktor som driver aktievolatilitet. Detta 
kan kopplas till det flockbeteende som Nofsinger (2008) beskriver där nyheter kan skapa en hausse för 
företag vilket lockar investerare att följa varandra vilket då driver upp handelsvolymerna. I en studie 
om den företagsspecifika risken på den japanska marknaden påvisade Chang och Dong (2006) att 
flockbeteende är positivt korrelerat med aktievolatilitet. Resultaten i denna studie kan som tidigare 
nämnt inte förklara vad mer än den interna risken som påverkar aktievolatilitet, men författarna anser 
dock att tidigare forskning om flockbeteende ändå kan styrka resultaten i studien då det visar att andra 
faktorer även har en påverkan. Detta ”följa-John-beteende” kan således vara en faktor som driver 
aktievolatilitet som inte alls går att koppla till företagets fundamentala prestation. Ytterligare faktorer 
som driver handelsvolymer kan vara investeringstrategier som baseras på algoritmer som är skapta för 
att följa handelsmönster snarare än att analysera nyckeltal. Många investmentbanker eller 
hedgefonder använder sig av denna typ av investeringsstrategi med robothandel som omsätter 
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tillräckligt stora belopp för att påverka aktiekurserna. De faktorer som har diskuterats kan således vara 
möjliga förklaringar till vad som påverkar aktievolatilitet utöver den interna risk som mättes i denna 
studie. Författarna har bara skrapat på ytan vad det gäller faktorer som har en möjlig påverkan på 
aktievolatilitet, men diskussionen ämnar främst till att belysa den komplexitet som driver 
aktievolatilitet.  

5.1.4 Kompensation i CAPM  

Studiens regressioner för sambandet som den finansiella risken och den operationella risken har med 
aktievolatilitet gav intressanta möjligheter att föra en diskussion huruvida det är en rättvisande 
kompensation för risk som investerare erhåller från CAPM. Betavärdet, som är den riskkomponent 
som används i CAPM, är inte designad för att fånga upp den företagsspecifika risken. Detta medför då 
att investerare inte blir kompenserad för den risk som faktiskt tas. Enligt resultaten från studiens 
regressioner har den interna risken en relativt stor påverkan på den aktievolatilitet som upplevs på 
marknaden. Tidigare forskning av Campbell et. al. (2001) påvisade att det har förekommit en ökning 
av företagsspecifika riskkomponenten i aktievolatilitet de senaste decennierna, vilket även ger styrka 
åt denna studies resultat som antyder att omkring hälften av den observerade aktievolatiliteten kan 
hänföras till de interna nyckeltalen. Detta öppnar upp för en diskussion om det är rimligt att 
investerare ska exponeras för en högre risk än den som de faktiskt kompenseras för i CAPM. Jiangs 
och Lees (2006) studie antyder att det finns bevis som pekar mot att marknaden felprissätter tillgångar 
på aktiemarknaden med hänsyn till den företagsspecifika risken som faktiskt tas. Denna studies 
resultat bör dock inte tolkas som att CAPM bör pensioneras som modell för att uppskatta vilket 
avkastningskrav en investerare ska kräva men kan användas för att skapa en debatt om huruvida en 
riskpremie bör läggas på för att investerare ska kompenseras för den faktiskt tagna risk som 
investeringen medför. Hur denna riskpremie kan tänkas se ut är dock inte något som omfattas av denna 
studie. 

5.2 Skillnader mellan de interna riskerna  

Tidsperiod (Dagar) Finansiell risk (adj. R2) Operationell risk (adj. R2) 
30 0,4057 0,4075 
60 0,5278 0,5247 
90 0,5556 0,5539 

Tabell 11 – Justerade förklaringsgrader för finansiell och operationell risk. Egen tabell 

Resultaten från studien tyder på att det inte existerar någon skillnad mellan finansiella och 
operationella nyckeltal gällande sambandet med aktievolatilitet. Det är viktigt att observera att 
studiens resultat endast påvisar skillnader mellan dessa risker från regressionskörningar separata från 
varandra. Det innebär att författarna inte kan dra slutsatser kring hur dessa risker interagerar med 
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varandra för att förklara aktievolatilitet. I tabell 11 illustreras den justerade förklaringsgraden för de 
skilda riskerna vid olika beräkningar av aktievolatilitet. 

För varje specifik tidsperiod är den justerade förklaringsgraden nästintill identiskt mellan både 
finansiell och operationell risk. Enligt resultatet i studien existerar ingen skillnad, vilket kan skapa en 
diskussion om att investerare anser att båda riskerna är likvärdiga verktyg för att bedöma den interna 
risken i företaget. Studiens resultat går att koppla samman med Johanssons (1995) teori om att företag 
med låg rörelserisk (operationell risk) bör kombinera detta med en hög skuldsättningsgrad (finansiell 
risk) och vice versa för att bevara den totala risken inom företaget. Bradley, Jarrell och Kim (1984) 
diskuterade detta samband tidigare i en studie och argumenterar för att företag med hög 
skuldsättningsgrad, som är exponerade mot en högre finansiell risk, oftast har en lägre operationell 
risk. Enligt studiens resultat tar investerare detta i beaktning vid analys av företagets risker och detta 
resonemang styrks vidare av Bergqvist, Månsson och Nilsson (2004) som fann att rörelserisk har ett 
negativt samband med finansiell risk.  

Det går däremot att argumentera för att rörelserisken (operationell risk) borde vara ungefär densamma 
för företag som tillhör samma bransch. Vidare argumenterar Johansson (1995) för att rörelserisken 
inte kan påverkas av ett företags finansieringspolitik, vilket innebär att justering av belåningsnivån är 
det främsta tillvägagångsättet för att hantera företagets totala risk. Författarna vill hävda att företag 
med hög skuldsättningsgrad bär en högre total risk än de mindre belånade företagen inom samma 
bransch. Den finansiella risken bör således få ett större fokus vid bedömning av den totala risken men 
detta styrks inte av studiens resultat. Figur 3 nedan visar den historiska genomsnittliga 
skuldsättningsgraden för urvalsgruppen i studien under mätperioden 2007-2018. Det framgår tydligt 
att skuldsättningsnivån nådde sin peak (under mätperiod) innan finanskrisen inträffade och minskade 
drastiskt de efterföljande åren. Detta ser ut att stödja Johanssons (1995) diskussion om att 
skuldsättningsgraden är de främst använda verktyg för att hantera företags totala risk. Författarna 
menar även att resonemanget som Bradley, Jarrell och Kim (1984) tar upp, gällande balansen mellan 
finansiell risk och operationell risk, framgår i figuren då finanskrisen 2008 ledde till en ökad 
operationell risk för företagen som en följd av ökad marknadsoro och minskad efterfrågan.  
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Figur 3 – Genomsnittlig skuldsättningsgrad. Egen figur 

Vidare är studiens resultat intressant för företag utifrån ett riskhanteringsperspektiv och kan kopplas 
till det tidigare nämnda riskhanteringsramverket ERM. Detta holistiska synsätt för intern 
riskhantering tar hänsyn till alla risker och fokuserar på ett helhetsperspektiv (Hoyt & Liebenberg, 
2003). Resultatet från studien stödjer det koordinerade riskramverket ERM och visar på att båda typer 
av risker är viktiga att hantera för företaget. Tidigare studier har visat att lyckad implementering av 
ERM kan skapa värde till aktieägarna genom att minska volatiliteten i både vinst och aktiepris för 
företaget. Detta kan underlätta processen för investerare att prognostisera framtida kassaflöden och 
därmed minska risken. 

I en studie av McShane, Nair och Rustambekov (2011) antydde resultaten däremot att ERM inte bidrar 
till högre värde eller minskad volatilitet för aktieägarna, utan att företag som använder mer 
sofistikerade varianter av traditionell riskhantering (TRM) uppnår högre värde för aktieägarna. 
Resultaten från denna studie ligger mer i linje med de resultat som påvisar att ERM kan användas för 
att minska aktievolatilitet. Resultaten indikerar att investerare ser den finansiella och operationella 
risken som lika värdefulla i sin bedömning av den interna risken och ett holistiskt helhetsperspektiv 
kan möjligen bidra till att aktieägare känner sig säkrare med företagsledningen om de också ser till den 
totala interna risken som något som lever i symbios med varandra. Resultaten antyder därmed att en 
avvägning av vilken finansiell risk ett företag bör ha för att minska aktievolatilitet bör göras med vilken 
grad av operationell risk som företaget är exponerat mot i åtanke.  

Studiens resultat tyder på att det inte existerar någon skillnad mellan de två risker vad gäller påverkan 
på aktievolatilitet utan att dessa måste vara balanserade mot varandra för att minska aktievolatiliteten. 
Det finns således inga garantier för att en minskad finansiell risk samt en minskad operationell risk 
leder till en lägre aktievolatilitet. Implikationerna av detta medför att företag bör tänka på hur risk 
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hanteras i företaget och att TRM kan innebär att riskhanteringen inte får önskad effekt för 
företagsledningen om de inte ser hur riskerna samverkar eller om för stort fokus läggs på en typ av 
intern risk utan hänsyn till en annan. Författarna vill även tydliggöra att omkring endast hälften av 
aktievolatiliteten kan förklaras med nyckeltal och att det därför är svårt för företag att minska 
volatiliteten genom en tydlig riskhanteringsstrategi då även andra faktorer har stor inverkan. 

5.3 Tidsperiodens påverkan 

Tidsperioden som aktievolatilitet beräknas på har en inverkan på sambandet med nyckeltal. Detta 
gäller både för nyckeltal som illustrerar finansiell risk och operationell risk. I figur 4 visas ett tydligt 
samband att ju längre period som aktievolatilitet beräknas på, desto högre justerad förklaringsgrad får 
regressionsmodellen gällande den finansiella risken. 

 

Figur 4 – Tidsperiodens inverkan på sambandet mellan finansiell risk och volatilitet. Egen figur 

Sambandet mellan antalet dagar som aktievolatilitet beräknas på och den justerade förklaringsgraden 
gäller även för den operationella risken, som är nästintill identiskt med den finansiella risken. I figur 5 
nedan illustreras sambandet där regressionsmodellen får en justerad förklaringsgrad på ungefär 0,4 
vid beräkning på 30 dagar medan en justerad förklaringsgrad på 0,55 uppnås vid beräkningar på 90 
dagar istället.  
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Figur 5 – Tidsperiodens inverkan på sambandet mellan operationell risk och volatilitet. Egen figur 

Tidsperioden har inte enbart en inverkan på förklaringsgraden för regressionsmodellen utan även på 
signifikansnivån för nyckeltalen. När aktievolatilitet beräknas på 30 dagar är det bara soliditet, utav 
nyckeltalen för finansiell risk, som är signifikant på en 10 procent signifikansnivå. På en tidsperiod på 
60 dagar är både soliditet och skuldsättningsgrad signifikant på 1 respektive 10 procent. Beräknas 
volatiliteten på 90 dagar är inte skuldsättningsgraden signifikant längre för modellen, utan endast 
soliditet på 1 procent. Motsvarande analys för operationell risk visar att tidsperioden påverkar 
signifikansnivån för nyckeltalen. På 30 dagar är det endast vinstmarginal som är signifikant på 10 
procent. Vid 60 dagars beräkningsperiod är inte denna variabel signifikant utan då är det rörelsekapital 
/ totala tillgångar och kapitalomsättningshastighet som både är signifikanta på en 5 procents 
signifikansnivå. Vid den tredje regressionen för operationell risk är vinstmarginal återigen signifikant, 
nu på 1 procent, medan rörelsekapital / totala tillgångar inte längre är signifikant för modellen. 
Tillsammans med vinstmarginal är även kapitalomsättningshastighet signifikant på 5 procent vid 
beräkning på 90 dagar.  

Tidsaspekten har inkluderats i studien då det är intressant att analysera dess påverkan på sambandet 
mellan intern risk och aktievolatilitet. Länge har diskussioner förts kring existensen av en effektiv 
marknad. Huruvida marknaden är effektiv eller inte beror på aktörernas agerande och beslutsfattande 
när ny information tillkommer. I en effektiv marknad kommer den nya informationen att tas i 
beaktning och således inprisas i tillgången. Tidsaspekten ger oss möjlighet att analysera om investerare 
tar till sig ny information som erhålls när kvartalsrapporter publiceras. Enligt resultatet nås en högre 
förklaringsgrad när tidsperioden, som aktievolatilitet beräknas på, är längre. Tidsperioden motsvarar 
antal dagar efter det att en kvartalsrapport blivit tillgänglig för allmänheten och enligt resultatet tar 
det relativt lång tid för marknaden att korrigera den nya informationen.  
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Författarna anser dock inte att slutsatser kan dras att marknaden inte är effektiv bara för att 
förklaringsgraden är högre vid en längre tidsperiod men resultaten är ändå värda att tas upp. Det hade 
varit intressant att mäta effekterna som publiceringen av kvartalsrapporten haft på volatiliteten samma 
dag. Om marknaden är effektiv bör den nya informationen återspeglas direkt i form av korrigerade 
priser. Tidigare diskussioner i detta kapitel om att andra faktorer har en stor inverkan på 
aktievolatilitet kan kopplas till detta område, då investerare kan agera utifrån information som inte är 
kopplad till företagets fundamentala prestation. Författarna menar att det förekommer mer ”brus” 
under kortare tidsperioder som påverkar aktiekurser och därmed volatilitet. Under en längre period 
kan detta ha korrigerats av marknaden när väl investerare har tolkat den nya informationen korrekt. 
Tidsperioden för aktievolatilitet kan kopplas samman med en investerares investeringshorisont som 
antingen kan vara fokuserad på långt- eller kort sikt. Detta relaterar även med investeringstrategier 
som kan delas in i två bredare kategorier; fundamental analys och teknisk analys. Studiens resultat 
visar på att ett större ”brus” och osäkerhet existerar på kort sikt medan ett företags fundamentala värde 
får ett större fokus på lång sikt. Resultatet underlättar för investerare med en längre 
investeringshorisont då analys av det fundamentala värdet i form av nyckeltal bättre kan förklara 
framtida aktievolatilitet.  

5.4 Nyckeltal och dess betydelse för aktievolatilitet 

Existensen av ett samband mellan aktievolatilitet och intern risk bekräftas av studiens resultat. Detta 
gäller för både finansiell risk samt operationell risk och det förekommer inte någon skillnad mellan de 
olika risktyperna. Nyckeltal har därmed viss betydelse för aktievolatilitet. Däremot kan nyckeltal för 
finansiell risk och operationell risk endast förklara omkring hälften av aktievolatiliteten vilket tyder på 
att det finns andra faktorer som påverkar investerares bedömning av aktierisk. Aktievolatilitet drivs av 
investerare på den finansiella marknaden. Att investerare tar hänsyn till andra faktorer vid 
beslutsfattandet och tolkningen av den tillgängliga informationen visar på komplexiteten kring 
bedömning av den företagsspecifika risken. En investerare kan således inte enbart analysera ett 
företags finansiella välmående samt hur effektivt de bedriver sin verksamhet, utan människors 
beteende behöver också beaktas för att ta ett investeringsbeslut. Investerare agerar inte alltid rationellt 
vilket skapar obalans på marknaden och kan i vissa fall göra den ineffektiv. Exakt hur detta går till är 
svårt att härleda och författarna kan inte använda sig av studiens resultat för att besvara frågan. 
Däremot har intressanta synvinklar diskuterats för att få en tydligare bild om hur aktiemarknaden tar 
hänsyn till ett företags fundamentala prestation som illustreras i form av nyckeltal. Resultaten visar 
även på att vissa nyckeltal har gått emot tidigare studier gällande sambandet med aktievolatilitet.  

Studiens mätperiod är mellan åren 2007–2018 vilket innebär att finanskrisen som startade 2008 
inkluderas. Finanskrisen ledde till en marknadsoro och låg efterfrågan runt om i världen vilket bidrog 
till en global konjunkturnedgång, vilket även påverkade Sverige. Det hade varit intressant att 
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genomföra en studie som inkluderar tidsperioder innan och efter finanskrisen för att jämföra om det 
existerar några skillnader mellan nyckeltalens signifikansnivå samt om någon specifik risk har större 
inflytande på aktievolatilitet. Konjunkturnedgången försvårade företagens möjlighet att bedriva sin 
verksamhet samtidigt som vinstutvecklingen försvagades vilket påverkade den operationella risken. 
Denna problematik var utanför företagens egna kontroll men val av kapitalstruktur var fortfarande 
något de kunde styra över. Författarna har uppfattningen att den finansiella risken fick en viktigare 
roll efter finanskrisen då den är mer hanterbar än den operationella risken. Resultaten tyder på att 
finansiell risk och operationell risk värderas likgiltigt vid bedömning av risk och finanskrisen kan ha 
varit en bidragande faktor till detta.  

Risk är ett komplicerat område vars karaktärsdrag delar åsikter. Författarna anser att detta kan vara 
en förklaring till varför nuvarande modeller misslyckas kompensera investerare för den 
företagsspecifika risken som denne exponeras mot, i den utsträckning investerare bör kompenseras för 
denna risk. För det första är den företagsspecifika risken svår att estimera och för det andra har 
investerares riskbenägenhet en påverkan på bedömningen av risken.  

”Risk is a far more complex consideration than merely the simple but widespread notion of volatility” 

(Paul Singer3, u.å) 

Citatet ovan belyser komplexiteten kring bedömning av risk och hur detta återspeglas på 
aktiemarknaden både på aggregerad och företagsspecifik nivå. Risk är en produkt av investerares 
uppfattning och beslutsfattande och en diskrepans mellan finansiella modellers antaganden och 
människors agerande existerar. Det går således inte att bedöma risk genom att endast titta på interna 
nyckeltal utan det är många faktorer som påverkar aktievolatilitet. Resultaten i studien indikerar att 
den interna risken kan användas för att skapa en uppfattning om den framtida volatiliteten men 
investerare måste även ta hänsyn till en stor mängd andra faktorer som är svårare att skatta, vilket 
medför att aktievolatilitet även fortsättningsvis kommer vara svår att estimera. 

  

                                                        
3 Paul Singer är en amerikansk hedgefondförvaltare, filantrop och grundare av Elliott Management 
Corporation 
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6 Slutsats 

För att uppfylla studiens syfte om att undersöka och analysera sambandet mellan interna nyckeltal och 
aktievolatilitet på svenska bolag under tidsperioden 2007 - 2018 har regressionsanalyser baserade på 
kvartalsdata genomförts. Forskningsfrågorna har besvarats med stöd av tidigare forskning och 
studiens resultat genom analyser och diskussioner. 

Studiens resultat tyder på att det den interna risken kan förklara omkring hälften av aktievolatiliteten 
på marknaden, vilket ligger i linje med tidigare forskning som har påvisat att den företagsspecifika 
risken utgör en allt större del av aktievolatilitet. Resultaten från studien tyder dock på att det finns 
andra faktorer som har en påverkan på vilken volatilitet en aktie har och feltermen kan bestå av 
faktorer såsom flockbeteende på marknaden eller makroekonomiska faktorer. Denna studie har inte 
inkluderat dessa variabler i regressionerna och kan således inte definitivt konstatera att det är just 
dessa faktorer som också påverkar volatiliteten, men tidigare studier har indikerat att dessa variabler 
har en påverkan på aktievolatilitet.  

Vidare indikerar resultaten att investerare värderar finansiella och operationella risken som lika vid 
bedömandet av den interna risken i företaget. Dessa två typer av intern risk har nästintill identiska 
förklaringsgrader. Detta ligger i linje med det holistiska riskramverket ERM som proponerar för att 
betrakta risken som ett integrerat system som är beroende av varandra och därmed bör ses som 
likvärdiga.  

Resultaten påvisar även att tidsaspekten har en inverkan på nyckeltalens betydelse för aktievolatilitet. 
Ett tydligt samband framgår av resultatet där en högre justerad förklaringsgrad uppnås ju längre 
tidsperiod som ligger till grund för beräkningen av volatilitet. Detta samband gäller för både finansiell 
risk och operationell risk. Tidsperioden har inte enbart en inverkan på förklaringsgraden för 
regressionsmodellen, utan även på signifikansnivån för nyckeltalen. Mest signifikanta värden nås vid 
de längre tidsperioderna.  

Avslutningsvis anser författarna att resultaten påvisar att den interna risken har relativt stor påverkan 
på aktievolatilitet och att diskussion bör föras framöver om huruvida investerare kompenseras 
tillräckligt för den risk som tas. CAPM har tidigare kritiserats för att den inte kompenserar för den 
företagsspecifika risken och tidigare forskning av bland annat Campbell et. al. (2001) har visat att den 
idiosynkratiska riskkomponenten i aktievolatilitet har ökat under de senaste decennierna. Resultaten 
i denna studie styrker således argumentet om att den företagsspecifika risken borde få större fokus i 
framtida forskning.  
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7 Förslag till vidare forskning 

Som förslag för vidare forskning inom ämnet vore intressant att genomföra denna typ av studie på 
marknader i andra länder för att vidare testa detta samband på ett större urval. Vidare vore det 
intressant att utvidga en studie med liknande syfte till att inkludera ytterligare variabler, alternativt att 
ta med andra typer av risker som går att kvantifiera, då som nämnt tidigare i denna uppsats, består ett 
företags interna risk inte endast av de finansiella och operationella riskerna.  

Denna studie undersöker hur nivån på ett nyckeltal påverkar aktievolatilitet men det vore även 
intressant att studera hur en förändring i ett nyckeltal mottages av marknaden och påverkar 
volatiliteten. Genom att undersöka förändringen kan en förståelse för vilka nyckeltal som har störst 
påverkan på volatilitet uppnås.  
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9 Appendix 

Appendix 1 – Sammanställning bolag i studien 

AAK AB (publ) Lagercrantz Group AB 
AB SKF Lindab International AB 
Acando AB Malmbergs Elektriska AB (publ) 
Addnode Group AB (publ) Mekonomen AB 
Addtech AB Micro Systemation AB (publ) 
AF AB Modern Times Group MTG AB 
Alfa Laval AB Mycronic AB (publ) 
Assa Abloy AB NCC AB 
Atlas Copco AB Nederman Holding AB 
Axfood AB Net Insight AB 
BE Group AB (publ) NetEnt AB (publ) 
Beijer Alma AB New Wave Group AB 
Beijer Electronics Group AB Nibe Industrier AB 
Beijer Ref AB (publ) Nobia AB 
Bergman & Beving AB Nolato AB 
Bergs Timber AB (publ) Note AB (publ) 
Betsson AB OEM International AB 
Bilia AB Opus Group AB (publ) 
BillerudKorsnas AB (publ) Peab AB 
Bjorn Borg AB Precise Biometrics AB 
Boliden AB Pricer AB 
BTS Group AB Proact IT Group AB 
Cherry AB (publ) ProfilGruppen AB 
Clas Ohlson AB Radisson Hospitality AB (publ) 
Consilium AB Rejlers AB (publ) 
CTT Systems AB Rottneros AB 
Doro AB Saab AB 
Duroc AB Sandvik AB 
Elanders AB SAS AB 
Electrolux AB Securitas AB 
Enea AB Semcon AB 
Fagerhult AB Sensys Gatso Group AB 
Fingerprint Cards AB SinterCast AB 
FormPipe Software AB Skanska AB 
G5 Entertainment AB (publ) SkiStar AB 
Gunnebo AB Softronic AB 
H & M Hennes & Mauritz AB SSAB AB 
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Haldex AB Sweco AB (publ) 
Hexagon AB Svedbergs i Dalstorp AB 
HiQ International AB Swedol AB (publ) 
Holmen AB Svenska Cellulosa SCA AB 
Husqvarna AB Tele2 AB 
IAR Systems Group AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson 
ICA Gruppen AB Telia Company AB 
Indutrade AB Trelleborg AB 
Invisio Communications AB VBG Group AB (publ) 
ITAB Shop Concept AB Viking Supply Ships AB 
JM AB Vitec Software Group AB (publ) 
KABE Group AB Volvo AB 
KappAhl AB (publ) XANO Industri AB 
Knowit AB (publ) 

Tabell 12 – Sammanställning av studiens bolag i alfabetisk ordning. Egen tabell 

Appendix 2 – VIF-test 

Variabel Koefficientvarians VIF-värde 
SOL 0,000735 1,1049 
DE 1.67E-05 1,1187 
FNE 6.27E-07 1,0142 

Tabell 13 – VIF- Test: Finansiell risk 30 dagar. Egen tabell 

Variabel Koefficientvarians VIF-värde 
SOL 0,000522 1,1050 
DE 1.19E-05 1,1186 
FNE 4.45E-07 1,0142 

Tabell 14 – VIF-test: Finansiell risk 60 dagar. Egen tabell 

Variabel Koefficientvarians VIF-värde 
SOL 0,000459 1,1044 
DE 1.04E-05 1,1181 
FNE 3.90E-07 1,0142 

Tabell 15 – VIF-test: Finansiell Risk 90 dagar. Egen tabell 

Variabel Koefficientvarians VIF-värde 
RTT 0,001072 1,9910 
KOH 0,001072 1,1422 
BL 1.71E-05 1,9864 
VM 0,000200 1,1004 

Tabell 16 – VIF-test: Operationell risk 30 dagar. Egen tabell 
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Variabel Koefficientvarians VIF-värde 
RTT 0.000771 1,9900 
KOH 7.62E-05 1,1416 
BL 1.23E-05 1,9861 
VM 0.000144 1,1004 

Tabell 17 – VIF-test: Operationell risk 60 dagar. Egen tabell 

Variabel Koefficientvarians VIF-värde 
RTT 0.000674 1,9898 
KOH 6.66E-05 1,1425 
BL 1.07E-05 1,9865 
VM 0.000126 1,0004 

Tabell 18 – VIF-test: Operationell risk 90 dagar. Egen tabell 

Appendix 3 – Hausman-test 

Regression Chi-square statistics Chi-square d.f. Prob. 
Regression 1.1 19,7160 3 0,0002 
Regression 1.2 29,9056 3 0,0000 
Regression 1.3 25,6754 3 0,0000 
Regression 2.1 64,8101 4 0,0000 
Regression 2.2 82,9098 4 0,0000 
Regression 2.3 79,1563 4 0,0000 

Tabell 19 – Hausman-test för samtliga regressioner. Egen tabell 

Appendix 4 – Jarque-Bera-test 

Variabel Jarque-Bera Prob. Kurtosis Skewness 
SOL 140,4987 0,0000 2,8834 0,4175 
DE 975945,2000 0,0000 73,2655 0,5313 
FNE 1448811,0000 0,0000 88,0778 5,7745 

Tabell 20 – Jarque-Bera-test: Finansiell risk. Egen tabell 

Variabel Jarque-Bera Prob. Kurtosis Skewness 
RTT 188,1067 0,0000 3,9016 0,1864 
KOH 10855,6700 0,0000 9,6050 1,7018 
BL 65430,5200 0,0000 19,9492 3,3383 
VM 656111,1000 0,0000 59,6433 -5,6501 

Tabell 21 – Jarque-Bera-test: Operationell risk. Egen tabell 


