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Sammanfattning  
 

Problembakgrund & problemdiskussion: I dagens informationssamhälle finns det 

oändligt med möjligheter att nå information. Dels genom traditionell media i form av 

papperstidningar, men också genom webbaserade plattformar i mobiltelefonen, 

surfplattan och datorn. För investerare innebär detta att de dagligen möts av information 

om företag de äger och har ett intresse för. En stor del av den information som 

publiceras innehåller inte något fundamentalt värde. Enligt teori om en effektiv marknad 

och rationella investerare påverkas investerare inte av denna information. Inom 

beteendevetenskapen är detta däremot fullt tänkbart. Med en beteendevetenskaplig 

utgångspunkt önskar vi därmed undersöka om synligheten av bolagsnamnen i press 

påverkar likviditeten i deras aktier.  

 

Problemformulering: Påverkar synligheten av företagsnamnet i press, och i så fall 

hur, likviditeten i aktierna för bolagen listade på First North? 

 

Syfte: Huvudsyftet med studien är att utreda om handelsvolymen i aktierna för bolagen 

listade på First North påverkas av att bolagsnamnet syns i pressen. Om vi finner ett 

samband i huvudsyftet vill vi även som delsyfte undersöka om påverkan skiljer sig 

mellan tryckt och webbaserad press. 

 

Teori: Studien inkluderar teorin om den effektiva marknaden, bounded rationality samt 

behavioral finance teorier om övertro, social påverkan och flockbeteende, 

representativitet och familjaritet. Bounded rationality diskuterar människors verkliga 

beslutsfattande kontra de finansiella teoriernas uppfattning om effektiva marknader och 

rationella individer. Behavioral finance avser förklara investerarnas beteende. 

Grundtanken i teorin om övertro är att det finns investerare som överskattar sin egen 

förmåga. Social påverkan och flockbeteende är teorier om hur investerares beslut kan 

påverkas av omgivningen. Representativitet och familjaritet beskriver hur investerare tar 

investeringsbeslut utifrån sin känsla eller koppling till företaget.  

 

Metod: I utförandet av studien har en kvantitativ metod och deduktiv ansats använts. 

Vår studerade marknad är First North under åren 2011-2013. Urvalspopulationen består 

av 15 bolag listade på den svenska delen av denna. För dessa har vi samlat in data för 

antalet omnämnanden i tryckt och webbaserad press för årens alla dagar och finansiell 

information för samtliga 753 handelsdagar. 

 

Empiri/analys: Resultatet av undersökningen visar att handelsvolymen ökar vid 

ytterligare ett omnämnande av bolagen i den webbaserade pressen. Efter att ha 

inkluderat kontrollvariabler för bolagsstorlek, fundamentala nyheter, 

marknadssentiment med flera anser vi att ett orsakssamband styrkts. Studien visar att 

likviditeten i aktierna höjs vid ökad synlighet i webbaserad press. Utifrån detta har vi 

dragit slutsatsen att det finns investerare på First North vars beslutsprocess är betydligt 

mer invecklad än vad som antas i teori om effektiva marknader och rationella 

investerare. Investerarnas beteenden kan bättre förklaras av teorier inom behavioral 

finance.  

 

Slutsats: Vi anser att vi besvarat vår problemformulering och uppfyllt studiens syften. 

Studien har visat att likviditeten i aktierna för bolagen listade på First North påverkas av 

synlighet i webbaserad press. 
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1. Inledning 
 

Aldrig förr har människan exponerats för och sökt information i den utsträckning som 

denne gör idag. Information i klassisk form lever kvar med papperstidningen medan den 

virtuella informationen genom datorer, surfplattor och smartphones blir än mer utbredd 

för var dag som går. Beteendevetenskapen utvärderar hur människan reagerar och 

handlar utifrån den information denne exponeras för. Tidigare har det varit allmänt 

vedertaget att individer inte handlar utifrån information som är utan fundamentalt 

värde. Inom beteendevetenskapen är detta inte lika självklart. Om beteendevetarna har 

rätt kan det ökade informationsflödet tänkas ha påverkan på handelsvolymen på våra 

aktiemarknader. Detta kan vara särskilt intressant för investerare i och företag listade 

på mer illikvida marknader. I detta första kapitel beskrivs bakgrunden till studien och 

en kort diskussion av denna utifrån tidigare studier förs. Sedermera förklaras studiens 

problemformulering, syften och avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

“There is no such thing as bad publicity”. 

                                            P.T. Barnum 

 

Idag är mänskligheten ständigt uppkopplade och utsätts nästan oavbrutet för 

information genom smartphones, surfplattor, tidningar, datorer med mera. Sveriges 

regering (2014) har som mål att landet ska ha de bästa förutsättningarna i världen när 

det kommer till användning av digitala tjänster. Ett av delmålen till detta är att Sverige 

ska erbjuda hela befolkningen bredband tillgängligt i sitt hem. 

 

Aldrig tidigare har mängden information vi exponeras för varit större. Andelen svenskar 

som enligt statens post- och telestyrelse (PTS) hade tillgång till en dator i hemmet under 

2013 uppgick till 92%. De senaste fem åren har det skett en markant ökning framförallt 

bland den äldre delen av befolkningen. Internet har spridits till allt fler hushåll och 

användandet har ökat. Precis som tidigare är dagligt internetanvändande högt bland den 

yngre delen av populationen, åldrarna 16-30 år, men har på senaste tiden ökat mest i 

åldersgruppen 31-50 år (Fransén & Jacobsson, 2013). 

 

I dagens informationssamhälle sprids information via direktuppdateringar där läsarna 

ögonblickligen får ta del av information från omvärlden. Detta innebär att 

uppmärksamma läsare snabbt kan ta del av information som släppts. Tack vare den 

snabbare informationsspridningen i form av notiser via appar i telefonen och snabba 

uppdateringar på tidningarnas hemsidor kan vi nu ta del av information i nästan samma 

ögonblick som det händer.  

 

I linje med den teknologiska utvecklingen har i princip varenda större tidning utvecklat 

appar för att läsarna skall komma åt deras artiklar och information var man än befinner 

sig. Under årets sista vecka 2013 hade Sveriges tre största medier tillsammans 150 

miljoner sidvisningar på internet, varav 11,2 miljoner unika besökare enligt Kommittén 

för Internetannonsering (2013). För webbläsaren och appar i mobilen var siffrorna 

samma vecka 129 miljoner varav drygt åtta miljoner unika besökare. 
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Vi kan dock inte bortse från den klassiska tryckta pressens betydelse. Även om antalet 

läsare successivt minskat de senaste åren är det fortfarande många som läser nyheterna 

även via papperstidningar. År 1990 fanns det hela 4.9 miljoner prenumeranter av 

diverse dagligt utgivna papperstidningar runtomkring i landet. Denna siffra uppgick till 

drygt 4 miljoner abonnenter år 2004 för att ytterligare sjunka till drygt 3.5 miljoner år 

2010 (Facht, 2012). Med tanke på den höga andelen prenumerationer och att fler än en 

person kan nås per prenumeration anser vi att vikten av papperstidningen inte går att 

bortse ifrån. Det är fortfarande den nyhetskälla som många människor, 64% av 

befolkningen 2011, läser först på morgonen (Facht, 2012). 

 

Information har alltså blivit betydligt mer lättillgängligt med internet och teknologins 

revolution. Även på andra områden har internet och dagens teknologi förändrat våra 

möjligheter. Ett sådant område är aktiehandeln som sedan 1990 bedrivs helt elektroniskt 

i Sverige enligt NASDAQ OMX (2014). Många svenskar är också aktiva på 

aktiemarknaden. Enligt SCB (2014) var antalet svenskar med direktägande i aktier 

1.375.253 personer under 2013.  

 

Något förenklat gäller att en aktieaffär uppstår när en köpare och säljare träffar en 

överenskommelse om ett pris på aktien. Ett logiskt koncept, precis som vid handel i 

vilken vara som helst. Desto fler köpare och säljare som visar aktivitet i att handla i 

aktien, desto högre likviditet. 

 

En av de svenska handelplatserna för aktier heter First North, tidigare Nya Marknaden. 

Detta är börslistan som anpassats för mindre och växande bolag. Denna av NASDAQ 

OMX ägda lista har ett mindre omfattande regelverk. Enligt NASDAQ OMX Nordic 

(2014) används samma handelssystem för bolagen listade här som på 

Stockholmsbörsen.  

Förutom möjligheten att få in nytt kapital i bolagen menar Taulli (2012, s. 16-18) att 

huvudanledningarna till att noteras är att få lägre kapitalkostnad, göra grundare och 

investerare förmögna och skapa likviditet för investerare. En lägre kapitalkostnad 

kommer av att noterade företag har lättare att hitta investerare. Grundarna och 

investerare tillåts sälja andelar eller hela sitt aktieinnehav och därmed få avkastning på 

sin investering. Detta blir enklare genom att vara noterad på en organiserad 

marknadsplats. 

Taulli (2012, s. 16) menar att det är en prestation att starta ett företag som sedan noteras, 

det gör att investerare och media får upp ögonen för företaget och börjar granska det 

noggrant. Vidare ger det också ökade möjligheter att knyta till sig kompetenta 

medarbetare. Noterade företag ses som mer attraktiva även av leverantörer och kunder. 

Merparten av bolagen listade på First North är mindre kända och tar man en närmare titt 

på flera av dem upptäcker man att handeln i många bolags aktier inte är särskilt 

frekvent. Likviditeten kan av den anledningen sägas vara relativt låg i många av dessa 

bolags aktier. Detta är ett problem av den orsaken att investerarnas pengar riskerar bli 

låsta under lång och inte önskevärd tid alternativt att aktierna måste säljas till ett alldeles 

för lågt pris. Dessa aktier har alltså en högre grad av likviditetsrisk. Intresserade köpare 

kan naturligtvis drabbas av motsatt problem.  
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För många investerare kan dock bolag listade på First North vara extra intressanta att 

investera i. Enligt NASDAQ OMX Nordic (2014) är det i hög grad, små, unga företag 

med hög tillväxtpotential på denna börslista. Bristen på likviditet i aktierna kan dock 

tänkas hindra investerare att handla och våga handla i dessa bolag. Det är önskvärt för 

bolagen att ha en relativt hög likviditet i sina aktier för att vara trygga i att ha tillgång 

till finansiering. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 

Vårt intresse ligger i att undersöka om bolagsnamnens blotta förekommande i tryckt och 

webbaserad press påverkar likviditeten i aktierna. Dess exponering är inte information 

av substantiellt värde och ska då inte påverka omsättningen av aktierna om marknaden 

ska kunna anses effektiv och perfekt. Enligt teorin om effektiva marknader skall alla 

investeringsbeslut tas genom endast fundamental analys. Att handla på en känsla är inte 

tänkbart inom denna välkända och sedan lång tid tillbaka accepterade teori (Fama, 1970, 

s. 383). 

 

Den beteendevetenskapliga grenen inom finansiell ekonomi är på frammarsch. Ser man 

till denna tänker vi oss att den blotta exponeringen av företagen i tryckt och webbaserad 

press skulle kunna påverka beslutet att handla i ett företags aktier. Detta utan någon 

djupare insikt i företagets finansiella ställning. Forskningen inom denna gren har visat 

sig framgångsrik och vara ett nödvändigt komplement för att kunna förstå investerarna 

på världens marknadsplatser, men är långt ifrån fullt ut studerat. 

 

First North är en börslista där många aktier kännetecknas av låg likviditet. Med 

anledning av detta finner vi det intressant att studera vad som kan tänkas påverka 

handeln i dessa bolag. För både investerarna och bolagen kan en högre kunskap om 

detta tänkas vara mycket värdefullt. Värdefullt för att öka förståelsen kring 

likviditetsrisken och vad som kan tänkas påverka denna. 

 

Den beteendevetenskapliga synvinkeln i finansiell ekonomi är ett relativt nytt och öppet 

forskningsområde. I likhet med många andra är vi överens om att teorier gällande den 

effektiva marknaden behöver kompletteras. Allt fler nya studier visar att det finns 

irrationella investerare som gör transaktioner som inte kan förklaras av rationella 

beslutsmetoder. Detta är en av anledningarna till att vi intresserat oss för att studera 

handelsvolym ur en beteendevetenskaplig ekonomisk synvinkel.  

 

I en jämförande studie har Statman utvärderat styrkor och svagheter i både den effektiva 

marknadshypotesen  (EMH) och behavioral finance. Uppenbart är att inte alla individer 

kan anses som fullt rationella då de inte uppfyller kriterier som ständig perfekt 

självkontroll,  alltid vara riskaversa och alltid ta beslut med fullständig information. 

Slutsatsen blev att EMH ställer för höga krav på investeraren. Han menar också att 

behavioral finance inte kan utnyttja svagheterna i EMH för att slå marknaden (Statman, 

1999, s. 29).  Det som vi finner intressant är att studien visar att EMH inte fullt ut kan 

förklara investerarnas beteende och att andra teorier är nödvändiga. Som en förklaring 

till investerarnas beteende kan teorier inom behavioral finance vara av intresse.  

 

Med bland annat måttet handelsvolym genomförde Glaser och Weber (2007) en studie 

på övertro. Studien bidrog bland annat till att statistiskt styrka samband mellan 
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investerare med övertro och deras säregna beteende på aktiemarknaden (Glaser & 

Weber, 2007, s. 30-33). Statman et al. (2006) fann samband mellan ökad handelsvolym 

efter månader med höga avkastningar. Detta ansåg de bero på att övertro har en effekt 

på investerare som gör att de börjar handla mer efter goda resultat (Statman et al., 2006, 

s. 1531). Tourani-Rad et al. undersökte behavioral finance bland investmentbolag. De 

kunde konstatera att investerare med karaktärsdrag som övertro, social påverkan och 

familjaritet kan styrkas empiriskt (Tourani-Rad et al, 2005, s. 283). I Tyskland 

studerade Oehler et al. (2008) kompositionen av fonder och de fann att en alldeles för 

stor del av innehavet investeras i hemlandet och närliggande nationer. Detta förklaras av 

bounded rationality och teorier inom behavioral finance (Oehler et al., 2008, s. 160-

161).  

 

Alla dessa studier visar på egenskaper hos investerare som inte skall existera vid en fullt 

effektiv marknad. Beslutsprocessen inom bounded rationality känns för oss betydlig 

mer applicerbara på oss själva och andra investerare. Teorierna inom behavioral finance 

kompletterar vår bild av investerare och det ligger i vårt intresse att undersöka detta på 

den svenska marknaden.  

 

Problemet är inte särskilt utforskat tidigare vilket gör det än mer intressant att studera 

för att bidra med kunskap till området. Handelsvolym och likviditet har visserligen 

studerats ur många synvinklar men inte med vår utgångspunkt. Det finns ett fåtal studier 

som har vissa likheter med den vi önskar genomföra men endast enstaka har försökt 

studera om behavioral finance kan förklara handelsvolym. Resultaten från ett par av 

dessa har varit särskilt inspirerande i utformandet av vår studie. 

 

Grullon et al. fann att likviditeten i amerikanska företags aktier hade ett positivt 

samband med storleken på deras marknadsföringsbudgetar (Grullon et al., 2004, s. 458). 

Studien av Kourtidis et al. fann signifikanta resultat för att det finns investerare på den 

grekiska marknaden som handlar aktier främst utifrån vad de sett och hört i media 

(Kourtidis et al., 2011, s. 552-553).  Den förstnämnda studien var delaktig i att väcka 

intresset för att göra en likviditetsstudie utifrån någon typ av mått på synlighet. Den 

sistnämnda styrde våra tankar mot media. Dessa studier har tillsammans med övriga i 

kapitel fyra om tidigare forskning varit av stor betydelse för vårt arbete. Studierna har 

bland annat visat att det finns investerare som handlar i aktier de endast har ytlig 

kännedom om. Vidare är behavioral finance ett aktuellt område inom finansiell 

ekonomisk teori med växande intresse och inflytande. Studierna har utförts på många 

olika marknader världen över men ingen av dem på den svenska marknaden. Resultatet 

av studier utförda på en marknad kan inte nödvändigtvis generaliseras till andra 

marknader. Detta kan bland annat ses i studien av Acker och Duck (2008) som i sin 

studie upptäckte att övertro hos asiatiska studenter var högre än hos brittiska (Acker & 

Duck, 2008, s. 1823). Ett annat exempel är den av Krishnamurti et al. (2013) som såg 

skillnad i volatilitet på börsen i Shanghai kontra de amerikanska marknaderna vid 

fundamentala nyheter (Krishnamurti et al., 2013, s. 164-165). Dessa båda studier är bara 

två i mängden som visar att det kan vara svårt att generalisera resultat till andra 

marknader. För att kunna dra slutsatser kring existensen av investerare som påverkas av 

bolagens synlighet på en enskild marknad krävs det alltså en egen studie som 

undersöker detta. 

  

För oss är det också viktigt att studien verkligen kan komma att bidra med något nytt 

och vara till hjälp där ett verkligt behov av kunskap finns. Det är av den anledningen vi 
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valt att applicera vår studie på en mindre marknad där likviditeten i aktierna kan vara 

väldigt låg, ibland också under långa perioder. Likviditet i investeringar är givetvis ett 

önskemål och en faktor som vägs in vid besluten. Som exempel i närtid kan nämnas att 

vissa marknader drabbades av akut likviditetsbrist när finanskrisen bröt ut. Det är inte 

heller alldeles enkelt att hitta förklaringar till vad som faktiskt driver handelsvolymen. 

Det finns inte så som på många andra områden inom finansiell ekonomi någon enkel 

formel som kan ge en rimlig förklaring till handelsvolym. Likviditet likväl som 

likviditetsrisk är som väl känt viktigt att förstå vilket motiverar oss att göra en studie 

som kan bidra till att förklara vad som påverkar handelsvolymen. 

 

En ökad kunskap om vad som påverkar investerarna är viktigt för att kunna förstå hur 

de kan komma att agera i specifika situationer. Förhoppningen är inte att vår studie skall 

förklara all handelvolym utan att den skall bidra till forskningsområdet om vilka 

faktorer som påverkar denna. 

 

1.3 Problemformulering 
 

- Påverkar synligheten av företagsnamnet i press, och i så fall hur, likviditeten i 

aktierna för bolagen listade på First North? 

 

1.4 Syfte 
 

Huvudsyftet med studien är att utreda om handelsvolymen i aktierna för bolagen listade 

på First North påverkas av att bolagsnamnet syns i pressen. Om vi finner ett samband i 

huvudsyftet vill vi även som delsyfte undersöka om påverkan skiljer sig mellan tryckt 

och webbaserad press. 

 
1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 

Enligt vår vetskap är vår studie den första i sitt slag som utförts på en svensk 

marknadsplats. Det finns studier med små likheter som utförts på utländska marknader. 

Vår studie kommer öka förståelsen för vad som påverkar handelsvolymen i aktier och 

därigenom också likviditeten i dessa. Studien utförs på bolag listade på First North och 

behandlar tidsperioden 2011-01-01 till 2013-12-31 vilket är den tidsperiod och marknad 

studien blir generaliserbar för. Studien kan också komma att fungera som inspiration 

eller utgångspunkt för framtida forskning gällande behavioral finance och nya 

infallsvinkar på likviditet och handelsvolym. 

 

Som praktiskt bidrag kommer vår studie ge bolagen listade på First North förståelse för 

vilka åtgärder de kan använda sig av för att attrahera investerare och förbättra 

likviditeten i sin aktie. För investerare ger detta ett praktiskt bidrag till att hjälpa dem 

förstå vad som påverkar likviditeten i sina portföljer. Studien kommer visa om det är av 

intresse för företagen att vara flitigt omnämnda i press ur en likviditetssynpunkt. 
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1.6 Avgränsningar 
 

Vår studie avgränsar sig till börslistan First North. Vidare avgränsar den sig till bolagen 

noterade på den svenska delen av denna. Urvalspopulationen begränsas till 15 bolag då 

en stor del av vår data måste samlas in manuellt. Detta är tidskrävande och anpassas till 

uppsatsarbetets begränsade tidsperiod, en termin.  

 

Omnämnanden av bolagen samlar vi in från svensk tryckt och webbaserad press vilken 

kan antas nå flest potentiella investerare på denna marknad.  

 

Den studerade tidsperioden är 2011-01-01 - 2013-12-31 och utifrån detta exkluderas 

företag som inte varit upptagna på börslistan under hela denna tidsperiod. Tidsperioden 

på tre år anser vi ge tillräcklig data för att göra vår studie statistiskt säkerställd och i 

linje med vad som för oss är tidsmässigt möjligt att genomföra. Anledningen till att det 

är dessa tre år som studeras är att uppsatsarbetet påbörjades i Januari 2014 och vi ville 

ha så färsk data som möjligt.  

 

Studien kommer endast omfatta transaktioner av aktier. Den omfattar alltså inte handel 

av andra instrument, exempelvis teckningsoptioner eller konvertibler. Denna 

avgränsning är nödvändig då flera olika instrument skulle försvåra vår analys av 

resultatet samt att det är just handeln i bolagens aktier vi önskar mäta. 
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2. Vetenskaplig metod 
 

Studien har undersökt om bolagens synlighet i press påverkar handelsvolymen i 

aktierna noterade på First North. För att undersöka detta lämpade det sig bäst att 

bygga studien på en kvantitativ metod och använda sig av ett deduktivt angreppssätt. Vi 

samlade in aktiedata och frekvensen av företagsnamnens omnämnande i tryckt och 

webbaserad press för att sedan undersöka förhållandet mellan dessa.  

 
2.1 Kunskapssyn 
 

Kunskapssyn definieras enkelt som forskarens syn på vad som kan ses som accepterad 

kunskap inom området (Bryman, 2013, s. 35). I den samhällsvetenskapliga forskningen 

dominerar två kunskapssyner, hermeneutiken och positivismen. Enligt Arbnor och 

Bjerke (1994, s. 62) är skillnaden mellan kunskapssynerna att positivisten vill förklara 

samband medan hermeneutikern vill skapa en förståelse. Positivisten menar att 

kunskapen som utmynnas från studier ska vara användbar och säkerställas via data som 

är möjlig att testas empiriskt. Då positivistens grund är att vara objektiv, låter denne 

heller inte värderingar av exempelvis politiska eller religiösa inslag påverka sin studie 

(Patel & Davidson, 2011, s. 26). 

 

Positivismen kopplas samman med objektiva, kvantitativa undersökningar utförda med 

statistik medan hermeneutiken istället anses höra samman med kvalitativa 

undersökningar med stor vikt vid tolkande och insikt. Det senare anser vi inte vara 

passande för vår studie i och med att syftet är att undersöka handelsvolymens beroende 

av likviditet. Vi menar istället att en positivistisk kunskapssyn möjliggör en objektiv 

mätning och analys av resultatet för att i sin tur kunna omvandlas till praktik. Vi ansåg 

att detta var lämpligt i vårt fall för att genom frågeställningar och statistiska data dra 

slutsatser för studien. För oss har detta praktiskt inneburit att vi objektivt utmynnat 

kunskap genom att utföra statistiska test i form av regressioner för vår insamlade data. 

 

Den hermeneutiska kunskapssynen ämnar istället tolka människor. Ibland anses den 

vara positivismens raka motsatts eftersom den istället innebär att forskaren lägger ner 

tid på att bedöma, tyda och begripa människan och dess beteende. Vidare menar 

hermeneutikern även att denne via människors språk, gärningar och livshändelser kan 

tolka handlingarnas innebörd (Patel & Davidson, 2011, s. 28-29). Den hermeneutiska 

kunskapssynen hade i vår studie möjliggjort djupare tolkningar av individers egna 

uppfattningar om ämnet. Detta hade dock minskat generaliserbarheten för vår studie då 

mycket mindre data kunnat samlas in samtidigt som risken för feltolkning av 

individerna kunnat förvränga studiens resultat. Med anledning av detta ansåg vi inte den 

hermeneutiska kunskapssynen lämpad för vår studie. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt och perspektiv 
 

Ontologi beskriver hur olika företeelser ser ut. Ofta beskrivs det som läran om varande 

samt hur frågor gällande synen på människan, samhällets natur och universum ska 

tolkas (Patel & Davidson, 2011, s. 15; Bryman & Bell, 2013, s. 41). Det centrala temat i 

ontologin är ifall sociala väsen ska uppfattas som objektiva enheter eller som 

sammansättningar av aktörers tolkningar och handlingar. De två synsätten inom 
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ontologin kallas för objektivism respektive konstruktionism. Objektivismen kan utrönas 

ur positivismens förklaring ovan, och menar att sociala väsen och dess innebörd 

förekommer oberoende av aktörernas beteende. Med detta menas att dessa sociala väsen 

och kategoriseringar vi alldagligt använder förekommer fritt från aktörernas egna 

utmärkande egenskaper. Konstruktionismen menar i sin tur att verkligheten är ombytlig 

och att kunskap inte kan ses som något bestämt. Detta innebär att de sociala väsen och 

den kunskap som finns är föränderlig och utvecklas i takt med individernas egna 

gestaltningar av dessa och därefter uppdateras allt eftersom (Bryman & Bell, 2013, s. 

42-44). 

 

För vår studie var valet av ett objektivt synsätt på verkligheten logiskt, då vi ämnade 

använda oss av ett statistiskt stöd för att utreda samband mellan handelsvolym och 

nyhetsfrekvens. Då data insamlats från databaserna Thompson Reuters Datastream och 

Retriever har vi inte haft möjlighet att påverka vår data utan att påverka utfallet av 

studien, varför denna har behandlats helt objektivt. Vår datahantering finns mer utförligt 

beskriven i kapitel fem, praktisk metod. 

 

2.3 Angreppssätt 
 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns två vanliga angreppssätt, det deduktiva 

respektive det induktiva. Det deduktiva angreppssättet brukar kallas att gå ”bevisandets 

väg”. Detta för att ett deduktivt tillvägagångssätt karaktäriseras av att forskaren har sin 

utgångspunkt i befintliga teorier och därifrån bildar egna slutsatser utifrån särskilda 

händelser. Generellt sett bildas hypoteser mot studien utifrån existerande teori för att 

sedan statistiskt prövas i den enskilda studien. Genom att utgångspunkten ligger i 

existerande teori menas detta förstärka objektiviteten i forskningen då hypoteser och 

ställningstaganden inte enbart färgas utav forskarens egna tankegångar. Något som även 

riktats som kritik mot den deduktiva ansatsen då den existerande teorin kan komma att 

influera och styra forskningen vilket gör att studien inte gör nya iakttagelser (Patel & 

Davidson, 2011, s. 23). Bryman & Bell (2013 s. 31) förklarar det deduktiva förloppet 

enligt faserna i Figur 1.  

 

 
Figur 1. Processen vid deduktiv metod 

 

Det induktiva angreppssättet brukar i sin tur kallas för ”upptäckandets väg”. Här börjar 

forskaren i andra änden, och genomför undersökningen först, för att sedan generera 

passande teorier. Fallgropen med det induktiva angreppssättet är att forskaren inte på 

förhand har någon aning om ifall det finns någon möjlighet att applicera studien i någon 

form av teori. Detta då studien kan ha fått svårplacerade svar representativa för en 

mindre grupp, en specifik tidsrymd eller unik situation. Med det induktiva 

angreppssättet försöker forskaren att uttrycka en teori. Precis som i fallet med det 

deduktiva angreppssättet finns även här problemet med att forskaren har egna bestämda 

tankegångar om studien vilket kan komma att influera de slutgiltiga teorierna (Patel & 

Davidson, 2011, s. 23-24). 

 

Teori Hypoteser
Data-

insamling
Resultat

Hypotes 
förkastas/ 
bekräftas

Teorin 
revideras
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I denna studie har vi använt oss av ett deduktivt angreppssätt, vilket är det vanligaste 

angreppssättet (Bryman & Bell, 2013, 31). Detta för att via tidigare studier hitta 

inspiration till utförandet av studien. Till att börja med undersökte vi tidigare studier 

inom bland annat behavioral finance, bounded rationality och handelsvolym. Efter att ha 

gått igenom tidigare forskning och studerat teorier valde vi att inte ställa upp hypoteser 

utan istället enbart använda oss av våra syften som frågeställningar. Vidare samlade vi 

in data för att kunna genomföra tester i statistikprogrammet STATA, exempelvis 

regressionsanalys. Detta enligt det deduktiva förhållningssättet. Utifrån resultatet i de 

statistiska testerna har vi sedan kunnat dra slutsatser för våra frågeställningar. Utifrån 

detta gick vi tillbaka till att se över och revidera våra utvalda teorier (Befring, 1994, s. 

14). 

 

2.4 Metodval 
 

I valet av forskningsmetod behöver författaren fundera vad denne önskar undersöka. 

Vid utförandet av studien finns två vanliga förfaranden, kvalitativ- och kvantitativ 

metod, för författarna att samla in och bearbeta data. Kvantitativ metod innebär att 

forskaren förklarar med siffror och statistiska undersökningar. Kvalitativ metod syftar 

till att förklara med ord genom tolkning av information vilken ofta är i textform (Patel 

& Davidson, 2011, s. 14). Ofta associeras metoden till ett visst syn- och angreppssätt. 

Patel och Davidson (2011, s. 14) menar att kunskap som eftersöks i frågeställningar 

gällande skillnader och relationer bör besvaras med statistisk data och analys medan 

frågor gällande underliggande anledningar och fastställande av ”vad” bör besvaras 

genom verbala analysmetoder. Då vi vill undersöka ifall synligheten av företagsnamnet 

i press påverkar likviditeten i aktier noterade för bolag listade på First North anser vi att 

synligheten och dess eventuella påverkan på likviditet bäst kan undersökas, och senare 

förklaras, via statistiska undersökningar. Med denna förståelse menar vi att en 

kvantitativ metod varit bäst lämpad i vårt fall. För att nå den generaliserbarhet vi på 

förhand önskat hade inte en kvalitativ metod varit behjälplig då tidsbegränsningen för 

utförandet och insamlandet av data hade gjort urvalet för litet. Den typ av data som var 

nödvändig för studiens reliabilitet var också nödvändig att insamlas kvantitativt i form 

av statistik och finansiell data. Vi tror att det skulle varit svårt att utföra en kvalitativ 

undersökning med exempelvis enkätundersökningar av investerare verksamma på First 

North. Att samla in tillräckligt många svar för att få statistiskt signifikant data hade på 

grund av tidsbegränsningen till en termin varit svårt. Vidare hade generaliserbarheten 

för handelsplatsen som helhet blivit svår att fastställa då det blivit svårt att mäta vilka 

demografiska grupper bland investerarna vi faktiskt undersökt och huruvida dessa 

kunnat anses representera hela marknadsplatsen. Däremot är det möjligt att en kvalitativ 

undersökning kunnat ge djupare och bättre svar på varför investerare agerar så som de 

gör. 

 

Bryman & Bell (2013, s. 49) menar att en studie med en positivistisk kunskapssyn, en 

deduktiv ansats och en objektiv ontologi är starkt förknippade med en kvantitativ studie. 

Då dessa är våra tidigare val och är de som bäst passar ihop med en kvantitativ metod 

stärker det ytterligare argumenten för ett användande av denna metod. Med anledning 

av den typ av, samt omfattande, datamängd vi behövde för genomförandet av vår studie 

föll sig den kvantitativa metoden därför naturlig för denna studie. 

 

För att kunna generalisera ett forskningsresultat lämpar det sig att använda den 
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kvantitativa metoden, vilket också varit tanken med vår studie. En kvantitativ studie där 

processen är förklarad och därmed kan repeteras, anses bidra med mer nytta till 

forskningsområdet (Bryman & Bell, 2013, s. 176-181). Detta har vi också eftersträvat 

genom hela studien. Ur en etisk synpunkt är även den kvantitativa metoden bättre då 

forskaren objektivt undersöker statistik medan den kvalitativa metoden kräver att 

forskaren subjektivt ska tolka undersökningsobjektet.  

 

2.5 Litteratursökning 
 

En betydelsefull del i uppsatsskrivandet är litteratursökningen som ligger till grund för 

utformandet av uppsatsens metoder såväl som utarbetandet av problemformulering. 

Litteratursökningen bildar teorikapitlet och ökar uppsatsens trovärdighet vid en 

ambitiöst utförd sådan (Bryman & Bell, 2013, s. 110). 

 

När vi påbörjade uppsatsarbetet sökte vi inspiration till ämne och frågeställningar via 

gamla uppsatser och artiklar vilket enligt Patel & Davidson (2011, s. 42-43) är det 

vanligaste förfarandet. Den första databasen vi använde oss av var DiVA. Denna 

använde vi för att finna inspiration i tidigare publicerade studentuppsatser inom 

företagsekonomi. Efter att vi kommit fram till en mer specifik problemformulering 

sökte vi vidare, då i databasen Ebsco, för att hitta artiklar som berörde ämnet på ett mer 

professionellt plan. För att finna så tillförlitliga källor som möjligt förvaldes alternativet 

“Peer reviewed” i sökningarna. Detta innebär att artikeln granskats och utvärderats av 

personer med liknande kompetens. 

 

Sökord vi använt oss av är bland andra: behavioral finance, trading volume, 

overconfidence, representativeness, bounded rationality, liquidity in stocks och buy 

what you see. Användandet av dessa sökord hjälpte oss finna väsentliga artiklar inom 

vårt område. Allt eftersom vi läst fler artiklar utökades antalet sökord och 

kombinationer av dessa till följd av att vi fått en bättre insikt i vilka ord som varit mest 

relevanta. 

 

2.6 Källkritik 
 

Vi har gjort vårt yttersta för att de källor som använts i uppsatsen ska vara tillförlitliga. 

Ejvegård (2009, s. 71-73) nämner fyra krav som bör ställas vid källgranskning. De fyra 

kraven uppfyller olika kriterier och kallas för äkthetskravet, färskhetskravet, 

oberoendekravet och samtidighetskravet. Oberoendekravets betydelse bekräftas också 

av Befring (1994, s. 176-177) även om han inte använder samma benämning. 

 

Det första kravet om äkthet innebär att källan ska vara äkta samt att källan är den som 

anges (Ejvegård, 2009, s. 71). Vi har i mesta möjliga mån använt oss av källor funna i 

databasen Ebsco vilken vi haft tillgång till genom Umeå Universitetsbibliotek. Som 

tidigare nämnts finns där en funktion som heter “Peer reviewed”, ett alternativ för att 

endast inkludera artiklar som granskats av personer med liknande kompetens. Detta bör 

medföra en utökad äkthetsgrad. Flera av artiklarna har publicerats i respekterade 

internationella tidsskrifter vilket även detta bör anses positivt för att uppfylla 

äkthetskravet. 
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Färskhetskravet säger att man bör nyttja de senaste publikationerna inom området. 

Anledningen är att gamla källor inom forskningsområden som gjort stora framsteg på 

senare tid kan uppvisa en felaktig bild av dagens kunskap (Ejvegård, 2009, s. 72). Dock 

anser vi att en källa inte nödvändigtvis behöver vara oanvändbar enbart för att den är 

gammal. I synnerhet kan vissa källor vara frekvent citerade även i nyare publikationer, 

där vi då anser att källan fortfarande är brukbar. Vi har i hög utsträckning använt färska 

källor men även nyttjat äldre frekvent citerade källor vi ansett vara relevanta och 

fortfarande överensstämmande. 

 

Vi har arbetat med att finna och använda primärkällor istället för sekundärkällor. Detta 

för att tillfredsställa oberoendekravet. Fallgropen med användande av sekundärkällor är 

risken att återge en felaktig bild av ursprungskällan då sekundärkällans egna tolkningar 

kommer emellan. För att säkerställa riktigheten i våra uttryck har vi istället letat upp 

primärkällor och återgett dessa (Befring, 1994, s. 14).  

 

Det sista kravet, samtidighetskravet, påminner om färskhetskravet. Detta säger att en 

källas tillförlitlighet avtar i styrka ju mer tid som passerat sedan publiceringen 

(Ejvegård, 2009, s. 73). Detta har vi beaktat löpande genom uppsatsarbetet och endast i 

enstaka fall har vi använt något äldre källor då detta varit motiverat av andra orsaker, då 

också motiverade i text. Anledningar har då varit att det är flitigt citerade källor eller att 

de utgör grunden i en teori. I dessa fall har det varit nödvändigt och motiverat att 

använda dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3. Teoretisk utgångspunkt 
 

Studien undersöker om det finns handel i bolagen listade på First North som kan 

förklaras ur en beteendevetenskaplig synvinkel. Vi undersöker hur omsättningen av 

bolagens aktier påverkas av blotta exponeringen av deras företagsnamn i press. I det 

här kapitlet tar vi med anledning av detta upp teorier som kan tänkas vara intressanta 

för vår problemformulering. Vi diskuterar teorin om den effektiva marknadshypotesen 

eftersom den står i motsats till vår problemformulering. Teorin om bounded rationality 

och teorier inom behavioral finance förklaras och stöttas upp med hjälp av tidigare 

forskning. 

 
3.1 Teoretisk utgångspunkt för handelsvolym 
 

Med handelsvolym avses antalet aktier som byter ägare. Antalet aktier som köps och 

säljs påverkas av antalet köpare och säljare som lägger matchande bud i aktien. Med 

andra ord är handelsvolymen i grund och botten beroende av utbud och efterfrågan.  

 

Handelsvolymen påverkas framförallt när ny fundamental information av ekonomiskt 

värde om bolaget offentliggörs. Detta förändrar prognoserna för företagen och 

därigenom ändras uppfattningen om priset på aktien. Investerarna reviderar sina åsikter 

och handel uppstår, handelsvolymen påverkas. En annan anledning till att investerare 

handlar är behovet av likviditet (Scott et al., 2003, s. 51). Detta får sägas vara de tankar 

som är mest förenliga med teori om en effektiv marknad och rationella investerare. Just 

när det gäller fundamentala nyheter har det dock säkerställts att goda nyheter kan 

påverka mest på vissa typer av marknader medan negativa nyheter påverkar mest på 

andra (Krishnamurti et al., 2013, s. 164-165). 

 

Teorin om marknadseffektivitet grundad av Eugene Fama har setts som en av 

grundpelarna inom finansiering under de senaste decennierna. För att en marknad ska 

klassificeras som effektiv krävs det enligt teorin att all tillgänglig information ska 

återspeglas i priset på de finansiella instrumenten (Brealey et al., 2014, 324-325). Detta 

innebär också att investerare inte ska ha möjlighet att nå överavkastning genom att 

handla utifrån allmän information och att rationella investerare agerar därefter. Vid 

publikation av ny information ska marknadens aktörer direkt justera sina förväntningar 

och möjligheten till arbitrage försvinna i samma ögonblick (Shleifer, 2000, s. 1-3). 

 

Variation i handelsvolym kan dock inte förklaras fullt ut av ovanstående faktorer varför 

det är lämpligt att presentera ett antal andra variabler med bevisad signifikans. Det är 

styrkt att handel varierar över tid. Skillnader kan förekomma mellan år och även 

månadsspecifika skillnader har uppmätts. Skillnader kan också observeras mellan olika 

industrier. Kumar har gjort en djupgående studie inom handelsvolym och fann att båda 

dessa typer av faktorer hade statistisk signifikans (2008, s. 24). Det är inte ovanligt med 

studier som undersöker om positiv avkastning leder till ökad handelsvolym. Studien av 

Statman et al. är en av de som funnit ett positivt samband för detta. (2006, s. 1557-

1558). Lo och Wang fann förutom detta också att storleken på bolagen numera har ett 

positivt samband med handelsvolymen (2000, s. 290). 

 

I takt med att tveksamheten kring existensen av den fullt rationella investeraren växer 

ökar också andelen studier som undersöker vilka oupptäckta faktorer som kan tänkas 
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påverka handelsvolym. Kapitel fyra i vår uppsats behandlar tidigare forskning och 

återger ett par av dessa studier i kort form. Flertalet studier har funnit empiriska bevis 

för att tidigare ej upptäckta faktorer påverkar investeringsbesluten. Det blir mer och mer 

uppenbart att teorier om en helt effektiv marknad med fullt rationella investerare inte 

kan förklara all handel. Även vi är övertygade om att andra teorier är nödvändiga för att 

förklara investerarnas beteende. 

 

3.2 Effektiva marknadshypotesen 
 

Teorin om marknadseffektivitet har setts som en av grundpelarna inom finansiell 

ekonomi under de senaste decennierna. För att en marknad ska klassificeras som 

effektiv krävs det enligt teorin att all tillgänglig information ska reflekteras i priset på de 

finansiella instrumenten. Detta innebär också att investerare inte ska ha möjligheten att 

nå överavkastning genom att handla utifrån allmän information. Vid publikation av ny 

information ska marknadens aktörer direkt ändra sina förväntningar och därmed ska 

möjligheten till arbitrage försvinna i samma ögonblick som marknaden justerat priserna 

(Shleifer, 2000, s. 1-3). I vår studie skulle detta innebära att investerarna direkt vid ny 

information skulle agera genom att köpa och sälja aktier vid tillfället då de mottagit 

informationen, förutsatt att det är nyheter av fundamentalt värde. Detta för att 

investerarna omvärderar bolagen när de prisar in den nya informationen. Det skulle 

också innebära att dagar med ett högt antal omnämnanden av bolagen i press inte 

nödvändigtvis skulle innebära en hög omsättning av aktierna, då innehållet i nyheterna 

inte alltid är av fundamentalt värde. 

 

Eugen Fama (1970)  gestaltade den effektiva marknadshypotesen (EMH) så som den är 

känd idag. Fama fortsatte sina föregångares arbete på området och kombinerade deras 

forskning till vad som ännu idag är en diskuterad hypotes, accepterad över hela världen 

(Shleifer, 2000, s. 1-3). Fama (1970) menade att en kapitalmarknad är effektiv i de fall 

där priserna fullständigt representerar den information som finns allmänt tillgänglig. 

Därmed skulle möjligheten att slå marknaden vara obefintlig i och med att alla 

investerare nås av samma information samtidigt. Därefter skulle de också agerat på ett 

klokt sätt genom fundamental analys på samma sätt varvid informationen anses 

inräknad i tillgångens pris (Bodie et al., 1998, s. 9). Förutom att all information ska 

finnas tillgänglig för alla investerare ska även följande kriterier vara uppfyllda för att en 

kapitalmarknad och dess prisjusteringar ska kunna anses vara effektiv (Fama, 1970, s. 

387): 

1)  inga transaktionskostnader 

2)  all allmän information är tillgänglig för alla deltagare, kostnadsfritt 

3) alla är överens om tolkningen av nuvarande information för det gällande 

priset  

 

Ovan beskrivna marknad är dock något av en utopi för de marknader som faktiskt finns 

i verkligheten, vilket Fama (1970) dock inte ansåg vara en anledning till att förkasta 

EMH. Så länge investerare tagit fullständig beaktning av all tillgänglig information 

fungerar EMH även vid omfattande transaktionskostnader. Även om dessa kostnader 

kan anses förhindra transaktioner så innebär de inte att priser inte kommer att reflektera 

tillgångars faktiska pris när handeln väl genomförts. Samtidigt så skulle en marknad 

även kunna vara effektiv givet att en stor del av investerarna har tillgång till allmän 

information, även om inte alla investerare på marknaden har denna (Fama, 1970, s. 387-



14 
 

388). Fama (1970) anser att det finns tre olika former av EMH. Den svaga, den 

halvstarka och den starka. Styrkan avgörs av hur mycket information som marknaden 

tillhandahåller.  

 

3.2.1 Svag form av EMH 

 

Den svaga formen av EMH beskriver en marknad vars tillgångars pris endast reflekteras 

av historiska priser av tillgången (Fama, 1970, s. 383). Inom ramarna för denna form av 

EMH är det därför omöjligt för investerare att nå ett informationsövertag gentemot 

övriga investerare genom exempelvis trendanalys. Detta då alla investerare i detta läge 

gratis kan nå samma, allmänna information, varvid alla möjligheter till arbitrage 

omedelbart försvinner i det ögonblick de uppkommer. I denna form kommer därför 

priserna alltid att vara korrekta då eventuella signaler om prisuppgångar omedelbart 

genererar en prisförändring (Bodie et al., 2011, s. 375). Enligt den svaga formen av 

EMH är det därför inte möjligt att upprepande nå höga avkastningar genom att enbart 

utgå från mönster i aktieprisets historiska utveckling (Brealey et al., 2014, s. 324). I 

denna form av EMH är därför individen tvungen att använda sig av vågade 

investeringar för att nå höga avkastningar kontinuerligt, varvid denne skulle agera vid 

nyhetssläpp innan marknaden hunnit förändra priserna. Investeraren skulle däremot inte 

agera ifall denne bedömde att nyheten inte innehöll någon ny information av 

fundamentalt värde. I vår studie innebär detta att det inte ens på en marknad som kan 

beskrivas enligt den svaga formen av EMH ska finnas investerare som handlar utifrån 

icke fundamental information. 

 

3.2.2 Halvstark form av EMH 

 

Den halvstarka formen av EMH beskriver en marknad där tillgångarnas priser 

reflekterar den allmänna information som finns tillgänglig på marknaden (Fama, 1970, 

s. 383). Det innebär alla former av fundamental data så som finansiella data i form av 

årsrapporter, produkters plattformar samt dess patent, ledningens styrkor och svagheter, 

förväntade framtida inkomster och redovisningsformer skall vara inprisat. I den 

halvstarka formen av EMH reflekterar tillgångens pris även historiska data precis som i 

den svaga formen av EMH. Därav innebär det att priset på tillgången kommer att vara 

korrekt så länge marknaden har tillgång till informationen (Bodie et al., 2011, s. 376). 

Vid ny information kommer marknaden precis som i den tidigare formen att 

ögonblickligen prisa in den nya informationen i den aktuella tillgången (Brealey et al., 

2014, s. 324). I denna form av EMH skulle investerarna likt ovan agera utifrån 

information av fundamentalt värde men ignorera de nyheter som var utan faktiskt värde.   

 

3.2.3 Stark form av EMH 

 

Den starka formen av EMH menar Fama (1970, s. 383) beskriver en marknad där all 

information, även insiderinformation, reflekteras i tillgångarnas priser. Denna form ses 

som aningen extrem då det innebär att även den företagsinterna informationen som 

enbart ett fåtal individer känner till, speglas i tillgångspriset (Bodie et al., 2011, s. 376). 

I den starka formen av EMH finns därför investerare med både tur och otur, men ingen 

enastående investerare som genomgående kan slå marknaden (Brealey et al., 2014, s. 

325). Det är uppenbart att denna form av EMH kräver mycket av investeraren om denna 
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skall kunna prissätta tillgångarna korrekt. Precis som i tidigare stadier av EMH ska 

ingen handel ske enbart av bolagens synlighet i media utan endast utifrån fundamental 

information av värde. 

 

3.2.4 Effektiva marknadshypotesen i vår studie 

 

I det fall ingen korrelation mellan företags omnämnande och ökad handel uppmäts kan 

detta förklaras av den effektiva marknadshypotesen. I detta fall skulle det innebära att 

nyheter, utan fundamentalt värde, ur EMHs synvinkel inte genererar en högre 

handelsvolym än vanligt under en dag då antalet omnämnanden av bolagen i press är 

många. Om vi inte finner statistisk signifikans för en ökad handel korrelerat med antalet 

nyheter, rensat för senare beskrivna variabler, får vi anta att det inte finns investerare 

som handlar utifrån information utan fundamentalt värde, varav vi skulle få erkänna att 

den effektiva marknadshypotesen håller. En hög korrelation mellan handelsvolym och 

antalet omnämnanden av bolagen i press skulle dock kunna innebära att investerare 

handlar utifrån annat än fundamental information, att de påverkas även av icke 

fundamental information. 

 

3.2.5 Kritik mot effektiva marknadshypotesen 

 

I sin studie jämförde Statman (1999) EMH mot teorier inom behavioral finance. 

Statman menade att människor i EMHs ögon anses vara rationella medan de inom 

behavioral finance tillåts vara normala. Inom behavioral finance tillåts individer att vara 

irrationella och bedöma information olika. Detta menar författaren ligger närmare 

sanningen än de karaktärsdrag EMH kräver av investeraren. Sammanfattningsvis 

avslutade Statman med att konstatera att investerare vill vara rationella enligt EMH, 

alltid ta korrekta beslut och värdera information som marknaden, men att det inte är så 

enkelt. Statman (1999, s. 26) menar att investerare uppvisar ett beteende som bättre kan 

förklaras genom behavioral finance. Det som framkommer av studien är att det 

förväntas otroligt mycket av investeraren för att teorin om EMH ska hålla. Ett problem 

för teorins trovärdighet är att varje enskild individ ska uppfylla dessa för att teorin ska 

hålla, vilket får anses föga troligt. 

 

I en annan studie, av Yen och Lee (2008), undersöktes huruvida EMH kan anses hålla 

idag. Ett problem som de belyser är informationseffektiviteten. Genom att dela in 

studien i olika tidsepoker: 1960-talet, slutet av 1970-talet till 1990-talet samt 1990-talet 

lyckas de undersöka EMH under en lång tidsperiod. Meningen med studien var att gå 

igenom de tidigare studier som utförts under teorins långa livslängd. Både de som 

förespråkar den och de som motsätter sig den. Studien gick även igenom hur den 

beteendevetenskapliga sidan har reagerat på och argumenterat emot EMH (Yen & Lee, 

2008, s. 307). 

 

Under den tidigaste perioden menar Yen och Lee (2008, s. 310-311) att EMH fått ett för 

stort genomslag med allt för få studier som motsatt sig denna. Med så få studier som 

försökt bevisa EMHs ineffektivitet menar de att EMH inte borde ha fått sitt erkännande 

på grund utav att det funnits för få bevis på att den faktiskt fungerat. Vidare kritiserar 

forskarna de statistiska verktyg som använts för att styrka EMH samtidigt som 

felaktigheter rådigt i de studier som gett EMH bekräftelse. Avslutningsvis menar de att 



16 
 

bevis som presenterats mot EMH delvis använts för att styrka denna istället. Under 

mittenperioden delas forskarna upp på två fronter, den ena för EMH och den andra 

emot. Via en genomgång av ett flertal studier, för och emot, så visar Yen och Lee flera 

infallsvinklar som gjorts på båda sidor (Yen & Lee, 2008, s. 313-316). Under den sista 

perioden fick EMH på riktigt bekänna färg då den beteendevetenskapliga skolan började 

växa fram inom finansiering. Här menade Yen och Lee (2008, s. 318) även att Fama 

började ändra ställning något i sitt principfasta försvarande av EMH även om han 

fortsatte att mena att EMH fungerade. Forskare på den beteendevetenskapliga sidan 

menade att investerare inte är rationella och att de har en tendens till att överreagera på 

information (Yen & Lee, 2008, s. 319-321). Som svar till detta menade Fama och 

dennes anhängare att överreaktioner på marknaden inte spelade någon roll i det långa 

loppet då investerare i samma utsträckning underreagerar på information och att 

marknaden med anledning av detta ändå kan anses effektiv (Yen & Lee, 2008, s. 323). 

Avslutningsvis konstaterar Yen & Lee (2008, s. 326) att EMH troligtvis även i 

fortsättningen kommer att vara en av grundstenarna inom finansiell ekonomisk teori 

under många år framöver, innan teorin är helt motbevisad eller styrkt.  

 

3.3 Bounded rationality 
 

Bounded rationality är inte en fullt bearbetad teori, utan det är en teori som fortfarande 

är under uppbyggnad, trots dess tidiga ursprung. Grundaren, eller i alla fall en av de 

första att öppet kritisera teorier om det rationella beslutsfattandet är enligt Selten en man 

vid namn Herbert Simon (1999, s. 2). Med Simons tidiga tankar som utgångspunkt 

kommer vi försöka återge teorin. Sedan har begreppet bounded rationality använts och 

utvecklats av flera. De flestas tankar liknar varandra men Simon är också den som 

uttrycker sig tydligast. 

 

Den svenska översättningen av begreppet skulle vara begränsad rationalitet. Namnet i 

sig är också mycket beskrivande för teorin. Den diskuterar det  verkliga mänskliga 

beslutsfattandet gentemot finansiella teoriers uppfattning om att detta alltid skall ske 

fullt rationellt. Den huvudsakliga meningen i bounded rationality är inte att människor 

avser att ta irrationella beslut även om de ibland gör detta. Istället är det deras kunskap 

och förmåga som begränsar dem att göra detta optimalt eller ens tillfredsställande 

(Simon, 1992, s. 3). Teorin kritiserar bilden av den fullt rationella människan som alltid 

agerar utifrån all tillgänglig information och tron på människans obegränsade förmåga. 

Simon anser det mer logiskt att valen man gör kommer av förenklade beslutsprocesser i 

förhållande till individens kapacitet (1955, s. 99-100). 

 

För att kunna handla fullt rationellt skulle det krävas att människan hade en obegränsad 

kognitiv förmåga, att man inte hade några som helst begränsningar. I och med att 

verkligheten för människan är en annan bör man ganska snabbt kunna dra slutsatsen att 

ingen kan handla fullt rationellt. Det ska åter tydliggöras att bounded rationality inte har 

för avsikt att framställa människor som irrationella beslutsfattare utan endast framföra 

att människan inte har möjlighet att handla fullt rationellt (Selten, 1999, s. 3-4). En 

studie som stödjer detta är den av Statman som dragit slutsatsen att den effektiva 

marknadshypotesen helt enkelt kräver för mycket av människor som investerare (1999, 

s. 26). 
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Beslutsprocessen i teori om en effektiv marknad gör många stränga antaganden, 

exempelvis att man har tillgång till alla alternativ, vetskap om exakt vilka utfall som är 

möjliga och en tydlig rangordning av dessa. Utifrån detta skall man sedan göra ett 

optimalt val. Den innehåller också antaganden kring den beslutsfattande karaktären, att 

denna har fullständig information samt att alla skulle ha samma fysiska och psykiska 

förmåga. Simon menar att det är ganska tydligt att detta är antaganden som inte 

stämmer in i alla situationer och på alla individer. Han menar att det verkliga strävandet 

efter rationalitet i bästa fall är en grov och förenklad bild av detta (Simon, 1955, s. 100-

101).  

 

Då det är omöjligt att alltid besitta fullständig information, fullständiga kunskaper och 

färdigheter i beslutsprocesser förenklar individen denna för att bli hanterbar. Individen 

uppskattar på ett ungefärligt plan vad avkastning kan komma att bli och söker efter 

tillfredsställande alternativ. Informationen för att kunna göra beslutet bättre är heller 

inte nödvändigtvis gratis eller lättillgänglig. I dessa fall måste en avvägning göras för 

hur mycket tid och energi som skall läggas ned. I gynnsamma fall kan det självklart 

vara så att en begränsad mängd information är tillräcklig. Vidare är det inte alla gånger 

möjligt att rangordna samtliga alternativ och inte heller skulle rangordningen bli lika för 

alla individer då vi har olika preferenser (Simon, 1955, s. 104-110). 

 

Wall (1993, s. 332) har tolkat Simon och gjort en lättöverskådlig sammanfattning av hur 

beslut enligt denna teori tas: 

- Då människan har begränsad kapacitet att hantera information kan beslut fattas på 

godtrogen grund. 

- Nya beslut tas genom utveckling av gamla beslut. 

- Alternativ ses över ett åt gången. 

- Sökande efter ett nytt och bättre alternativ görs endast om mål inte uppfylls. 

- När man hittar ett fullgott alternativ upphör vanligtvis sökandet efter ett bättre. 

- Man strävar efter att uppnå mål baserade på erfarenhet. 

- Sökstrategier formas också av erfarenhet. 

- Erfarenhet formar också hur mycket uppmärksamhet man lägger på kringliggande 

faktorer. 

 

Vill man förenkla detta ytterligare tycker vi att Selten sammanfattar Simons tankar 

ganska bra med att man söker alternativ, överväger dessa ett åt gången och att sökandet 

upphör när man finner ett alternativ som är tillfredsställande utifrån vad man strävar 

efter (Selten, 1999, s. 2). Studien av Oehler et al. drog också slutsatsen att det är mycket 

troligt att det finns privata investerare som använder sig av bounded rationality i sin 

beslutsprocess för investeringar (2008, s. 160-161).  

 

Som ovan nämnt är detta inte en helt samlad teori. Detta är ett förenklat återgivande av 

grundtankarna. Investeringsbeslut är komplexa frågor och att alla människor skulle 

kunna ta dessa beslut på ett optimalt sätt känns för oss inte trovärdigt. Teorin är 

applicerbar mot vår frågeställning eftersom den säger att människor tar beslut med 

begränsad  informationsmängd och utifrån egen förmåga. Den säger också att individer 

använder tidigare erfarenheter till att ta nya beslut vilket vi kopplar till att ta beslut 

utifrån vad som finns i ens medvetande. Vad vi ser och hör påverkar vårt medvetande 

och gör teorin direkt lämpad för vår frågeställning. 
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3.4 Behavioral finance 
 

Behavioral finance är ett relativt nytt område inom finansiell ekonomi och är under 

utveckling. Till en början var det ett inte särskilt uppskattat komplement till de 

befintliga lärorna då området också kritiserar dessa (Nofsinger, 2014, s. 3). Behavioral 

finance som område är fortfarande omdiskuterat och då framförallt huruvida teorierna 

endast förklarar undantagsfallen i en annars rationell marknad eller om det är denna lära 

som är viktigast för att förstå investerarnas beteende (Taffler, 2002, s. 14). Att kunskap 

om behavioral finance är nödvändig och att det finns signifikans i dess teorier blir allt 

mer accepterat inom företagsekonomi. 

 

3.4.1 Övertro 
 

Precis som överskriften avslöjar är grundtanken i denna teori att investerare har en 

övertro på sig själva. Dessa har en övertro på den egna kunskapen, underskattar risker 

och har en orimlig förväntan om att de själva kan påverka utfallet. De överskattar den 

egna förmågan att analysera information och inbillar sig att det egna deltagandet 

kommer leda till hög avkastning. Investerarna tror för starkt på sin egen värdering och 

väger inte in andras åsikter. Denna övertro kan leda till att investerare handlar mer 

(Daniel et al., 1998, s. 1841). Detta är i linje med vad Chou och Wang fann i sin studie 

på den taiwanesiska futuresmarknaden, där investerare handlade mer efter goda resultat 

än faktiska nyheter (2011, s. 2037-2038). Även Statman et al. drog slutsatsen om att 

investerare med övertro på en amerikansk marknad handlade mer i tider där de 

resultaten gick investerarnas väg (2006, s. 1531). Detta kan vidareutvecklas i att 

investerare söker och tar åt sig av den information som stödjer den egna uppfattningen 

och bortser från information som säger det motsatta (Della Vigna, 2009, s. 343). 

 

Nofsinger säger att denna övertro kommer från att investerarnas illusion om kunskap 

och korrekta förväntningar ökar med information, även om denna information inte har 

något egentligt värde. Med detta menas information som faktiskt inte tillför någon 

värdefull kunskap (Nofsinger, 2014, s. 17). 

 

Acker och Duck har visat både att övertro hos investerare förekommer och att mängden 

övertro kan skilja sig mellan olika nationaliteter genom deras studie på brittiska och 

asiatiska studenter (2008, s. 1823). Det har också säkerställts att det inte bara är 

individuella investerare som besitter övertro, utan att detta också är representerat bland 

institutionella investerare såsom fondförvaltare (Puetz & Ruenzi, 2011, s. 684). 

 

Enligt denna teori kan det vara så att investerare tar handelsbeslut utan att egentligen 

vara en informerad investerare. Investerarna kan tro sig vara informerade trots att en 

stor del av den information de tagit till sig inte tillfört någon faktisk kunskap. Om 

investerare påverkas till att handla utifrån information utan värde blir detta direkt 

applicerbart mot syftet med vår studie. Bolagsnamnens exponering borde kunna anses 

vara typisk information utan fundamentalt värde. Detta skulle då kunna tänkas påverka 

investerarna till att tro sig vara informerade och ha kännedom om företaget. 
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3.4.2 Social påverkan och flockbeteende 
 

Att social påverkan kan påverka människors beteende och dess beslutsfattande är väl 

känt. Diskussioner och andras åsikter hjälper oss forma våra egna åsikter och bygga 

våra känslor kring olika ämnen. Människan gillar att interagera och forma sina åsikter 

på denna väg. Även när det gäller investeringar kan integration med familjemedlemmar, 

grannar, kollegor, vänner med flera påverka. Det är också vanligare att diskutera detta 

idag än vad det varit tidigare. Att vi pratar mer om investeringar leder också till att vi 

handlar mer (Nofsinger, 2014, s. 96-97). Dessa personliga samtal har också bevisats 

viktiga både för privata och institutionella investerare. Båda grupperna färgas av social 

påverkan (Shiller & Pound, 1989, s. 47). 

 

En stor del av den sociala påverkan vi utsätts för kommer från media. Det är också 

vanligt att vi påverkas av media och färgas av de åsikter som uttrycks där. Vi påverkas 

genom att våra blickar slits från traditionell investeringsanalys. Det behöver inte heller 

nödvändigtvis vara ny information som presenteras för att vi skall påverkas och 

eventuellt handla utifrån denna. Investerare har ofta svårt att skilja på ny och gammal 

information (Nofsinger, 2014, s. 101-102). Att det finns investerare som handlar aktier 

främst utifrån vad de ser på TV och läser i tidningar har säkerställts (Kourtidis et al., 

2011, s 552-553). 

 

Med anledning av att vi lätt påverkas av vår omgivning är det vanligt att flockbeteende 

uppstår. Detta gäller också för de finansiella marknaderna där investerare håller ögon 

och öron öppna för vad andra gör. Ingen vill vara den som missar en bra eller blir  

kvar i en dålig investering. Vid ett misslyckande vill investerare hellre vara del i en 

grupp än på egen hand. Det är mycket vanligt att investeringsbesluten då fattas utifrån 

känsla mer än utifrån formell analys (Seasholes, 2010, s. 647). Det kan också räcka med 

att investerarna tror att någon har mer information än de själva för att de ska välja att 

imitera dennas agerande (Quiamzade & L'huillier, 2009, s. 15). 

 

Sammanfattningsvis påverkas vi av den information och de åsikter vi exponeras för. 

Den teknologiska utvecklingen har gjort produktion, leverans och mottagande av 

information väldigt enkel. Om vi finner ett samband mellan bolagsnamnens förekomst i 

press och ökad handelsvolym kan detta tänkas förklaras med del i social påverkan och 

flockbeteende hos investerarna på First North. Den informationsmängd vi har är också 

beroende av den sociala påverkan. Om det finns investerare som påverkas av vad de 

läser i press kan detta leda till en accelererad effekt om dessa i sin tur pratar med andra 

som då färgas av social påverkan. Detta skulle kunna leda till ett flockbeteende. 

 

3.4.3 Representativitet och familjaritet 
 

För att minska komplexiteten i information tar vår hjärna genvägar vilket gör att vi 

snabbt skapar oss en uppfattning utan att ha analyserat all tillgänglig information. 

Fördelen är att människan snabbt klarar av att hantera en stor mängd information medan 

nackdelen är att denne får svårt att hantera den nya informationen på ett korrekt sätt och 

slutsatser riskerar bli felaktiga (Nofsinger, 2014, s. 83). 

 

Representativitet kallas den typ av genväg hjärnan tar när denna generaliserar. Om ett 

objekt delar en egenskap med ett annat är det vanligt att hjärnan drar slutsatsen att 
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objektet även delar andra egenskaper med det andra än om det inte är särskilt sannolikt. 

Hjärnan skapar stereotyper. En sida av detta är att investerare tänker sig att aktier som 

haft en bra utveckling är en bra investering, att historisk avkastning skulle spegla även 

framtida avkastning. Detta är naturligtvis ingen garanti (Taffler, 2010, s. 259). Studier 

som visar resultat i likhet med detta är relativt många. De flesta gör inte kopplingen mot 

representativitet men vi kan se likheterna. Studien av Dewally visade att investeringsråd 

ofta getts för aktier som visat god avkastning på senare tid trots att dessa inte genererat 

någon överavkastning framöver (2004, s. 65). Investerare som färgas av detta och 

handlar med detta som utgångspunkt har också fått ett namn, momentum investors. En 

annan sida är att investerare lätt blandar ihop bra företag och bra investeringar (Taffler, 

2010, s. 260). Ett bra välmående företag behöver inte nödvändigtvis vara en bra 

investering (Nofsinger, 2014, s. 84-87).  

 

Enligt teorin om representativitet är människan väldigt känslig för den information 

denne nås av. Människan kan också handla utifrån information denne utsatts för under 

en kort period utan att söka mer information vilket kan kopplas mot vår 

problemformulering.  

 

Familjaritet kallas en annan typ av genväg hjärnan använder sig av. Enligt denna teori 

söker sig investerare till det som de känner sig bekanta med. Det vanligaste exemplet är 

att individer väljer att investera i det företag där denne är anställd. Även om två 

investeringar har lika stor chans att bli lyckosamma väljer individen den investering 

som denne känner störst tillhörighet till eller är mest bekant med. Vanligt är också att 

investeringar görs i företag som är lokaliserade nära eller på den ort där man bor. Det är 

helt enkelt bekvämt att investera i det som är synligt för investeraren (Foad, 2010, s. 

277-278). I sin studie på den Nya Zeeländska marknaden visade Tourani-Rad och 

Kirkby  att detta stämmer för den marknaden, då investerare i landet hade en tendens att 

hålla en allt för hög andel av hemmabaserade tillgångar i sina portföljer (2005, s. 283). 

Detta visade även Oehler et al. (2008, s. 149) när de undersökte kompositionen av tyska 

fonder. Likt den tidigare studien så fann de att fonderna komponerats till stor del på 

tyska tillgångar men även en övervägande andel av europiska tillgångar. Utifrån detta 

drog de slutsatsen att investerare påverkas av familjaritet inte enbart vid inköp direkt i  

aktier, utan även inom fonder, där de privata investerarna helst köper andelar i fonder 

med hög andel av närliggande, bekanta aktier. Det visar också att fondförvaltare kan 

påverkas av familjaritet. 

 

Denna teori är applicerbar på både privata investerare, kapitalförvaltare och 

professionella investerare. Teorin beskriver att investerare ser alltför positivt på bekanta 

bolag och riskerar förvänta sig alldeles för hög avkastning i förhållande till risk. För 

bolag denne inte är lika bekant med förväntas istället det motsatta (Nofsinger, 2014, s. 

88-89). 

 

Ur vår studies synvinkel tänker vi oss att om företag ofta förekommer i press, kan en 

bekantskapskänsla mot företaget byggas upp. Enligt denna teori skulle detta kunna leda 

till att investerare väljer att handla i bolagets aktie. 
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3.5 Sammanfattning av vår teoretiska utgångspunkt 
 

Handelsvolymen påverkas framförallt av att fundamental information 

offentliggörs. Detta är i linje med teori om en effektiv marknad och rationella 

investerare som säger att all tillgänglig information snabbt reflekteras i priset. 

Studier visar dock på att även andra faktorer påverkar handelsvolymen. Sådana 

faktorer kan vara storlek på bolagen, hur utvecklingen i aktiekurserna varit eller 

vilken industri bolaget är verksamt inom. Det förekommer även skillnader 

mellan tidsperioder såsom månadsvisa skillnader. Bounded rationality förklarar 

att investerare på grund utav sin begränsade förmåga kommer använda olika 

mängd information vid beslut. Behavioral finance och dess olika underteorier 

beskriver egenskaper som kan förklara investerarnas beteende. Övertro 

beskriver investerare med gott självförtroende som litar på sin magkänsla och 

handlar därefter. Social påverkan och flockbeteende förklarar hur investerare 

lätt påverkas av andras resonemang och riskerar frångå fundamental analys för 

att istället handla utifrån vad omgivningen tror på. Representativitet och 

familjaritet är teorier om hur hjärnan på grund av begränsad kapacitet tar 

genvägar för att förenkla beslutprocessen. Den första teorin beskriver hjärnans 

förmåga att generalisera vilket exempelvis kan leda till att investerare blandar 

ihop bra företag med bra investeringar. Den andra teorin beskriver att hjärnan 

skapar en tillhörighetskänsla och riskerar bortse från risker för att istället 

överskatta potentiella vinster. 

 

Kapitlet har syftat till att visa att det högst troligt finns oupptäckta faktorer kring 

vad som påverkar handelsvolym. Med utgångspunkt i de beteendevetenskapliga 

finansiella teorierna är det möjligt att ökad synlighet av bolagen skulle kunna 

vara en sådan faktor.  
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4. Tidigare empirisk forskning 
 

Under början av 2000-talet genomfördes en rad studier kring det då relativt nya 

området behavioral finance. Eugene Famas teori om den effektiva marknaden har länge 

dominerat inom finansiell ekonomi men den nya läran får allt fler anhängare. Många 

har kritiserat det nya området men allt fler artiklar publiceras och påvisar att 

marknaden inte är fullt effektiv och investerare inte heller fullt rationella i sitt 

beslutsfattande. Investerarnas beteende är med stor säkerhet inte lika enkelt att 

beskriva som Fama påstår. Nedan redovisar vi några av de allra flitigast citerade 

studierna med kopplingar till behavioral finance, bounded rationality och andra studier 

intressanta för vår undersökning.  

 

4.1 Tabell - Tidigare resultat 
 

Tabell 1 nedan visar tidigare studier vi använt som inspiration vid utformandet av vår 

egen och varit nödvändiga i analysen av densamma. Dessa förklaras utförligt i avsnitt 

4.2. För tabellen gäller att ( X ) innebär att studien på något vis behandlat området 

medan ett ( - ) betyder att studien inte inkluderat detta. 

 
Tabell 1. Sammanställning över tidigare studier 

Författare Publiceringsår, 
Behavioral 

finance, Handelsvolym 
Reklam-, 
Nyhets- 

  Land 
Bounded 

rationality   
eller 

Mediavariabler 

Reekie 
1986, 
Sydafrika X - X 

Jang & Ro 1989, USA - X X 

Shiller& Pound 1989, USA X - X 

Statman 1999, USA X - - 

Lee 
2000, 
Singapore - - X 

Peterson 2002, USA X X X 

Scott, Stumpp & Xu 2003, USA - X X 

Dewally 2004, USA - X X 

Grullon, Kanatas & 
Weston 2004, USA X X X 

Tourani-Rad &Kirkby 
2005, Nya 
Zeeland X - X 

Statman, Thorley & 
Vorkink 2006, USA X X - 

Glaser & Weber 2007, Tyskland X X - 

Acker &  Duck 
2008, 
Storbritannien X - X 

Oehler, Rummer & 
Wendt 2008, Tyskland X - - 

Quiamzade&L'huillier 2009, Schweiz X - X 

Hodrick & Moulton 2009, USA - X - 
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4.2 Tidigare studier 
 

Nedan beskrivs de studier som presenterats i tabellen i föregående avsnitt. Studierna 

presenteras i kronologisk ordning, med en studie publicerad av Reekie från 1986 till att 

börja med, för att avslutas med den av Krishnamurti, Tian, Xu och Li från 2013. 

 

Reekie (1986) utförde en studie om reklamfrekvens och vilken media som 

konsumenterna föredrog, television eller pappersmedia. Studien använde sig av data 

från Sydafrika, huvudsakligen på dess industri och medier med fokus på detta (s. 557). 

Av studien framkom att försäljarnas val av reklam berodde på kostnaden av respektive 

media. Den efterföljande försäljningen varierade också beroende på detta (s. 559). Efter 

beteendevetenskaplig tolkning drogs slutsatsen att reklam för varor med låg 

priselasticitet helst skulle förekomma i TV, medan varor med högre priselasticitet 

föredrogs att läsa om i pappersmedia (s. 564).  

 

Jang och Ro (1989) genomförde en studie om hur handelsvolym påverkas av 

investerarnas förändrade ståndpunkt vid ny information. Studien skiljde sig från tidigare 

studier inom handelsvolym genom att den testade tidigare händelsestudier utförda inom 

området. Detta innebar att teorier om handelsvolym testades empiriskt genom att de 

krav som modellerna i de respektive studierna ställde har försökt uppfyllas (s. 242-243). 

Resultatet blev att prisförändringar sker först när investerare ändrar sin ståndpunkt på 

annat sätt än den genomsnittliga investeraren. Vidare framkom att det inte varit möjligt 

att dra några slutsatser kring oförändrade priser efter ett nyhetssläpp, då det varit för 

svårt att mäta om det enbart skett för att investerarnas förändrade ståndpunkter helt och 

hållet tar ut varandra (s. 253-254). Noterbart är att investerares handel beroende på 

annat än publik information inte beaktats. Dessutom användes en förenklad modell med 

antagande om endast två investerare på marknaden (s. 260).  

 

Shiller och Pound (1989) genomförde en studie på privata och institutionella 

investerare. Studien utfördes genom frågeformulär där syftet var att undersöka om 

investerare är lättpåverkade av nyheter som sprids i deras närhet. Av resultatet framgick 

att personliga samtal är väldigt viktiga för investerare vid beslutsfattande och att 

investerarna färgas av social påverkan (s. 47). Respondenterna var indelade i fyra olika 

grupper. Privata investerare utgjorde två grupper och institutionella de två andra. Av 

dessa var en av grupperna helt slumpmässigt utvald medan den andra bestod av 

respondenter som varit med om en hög prisökning i någon av sina aktier nyligen. Data 

Fang & Peress 2009, USA X - X 

Han & Tan 
2010, Hong 
Kong, Kina X - X 

Baklaci, Olgun & Can 2011, Turkiet X X - 

Puetz & Ruenzi 2011, Tyskland X - - 

Kourtidis, Sevic & 
Chatzoglou 

2011, 
Grekland X - X 

Chou & Wang 
2011, Taiwan, 
Kina X X - 

Hu, Dong, Liu & Yao  2013, USA - X X 

Krishnamurti, Tian, 
Xu & Li 

2013, 
Shanghai, Kina X X X 
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från den institutionella sidan bestod av 30 respektive 41 respondenter medan de privata 

bestod av 156 respektive 134 respondenter (s. 50-52). Då det var stor skillnad mellan 

huruvida investerarna påverkats av faktiska nyheter eller personer i sin närhet kunde 

författarna inte med säkerhet fastställa ursprungskällan för nyheterna. Däremot menade 

respondenterna att de fått väldigt många intresserade av sina aktier genom att prata om 

dem. Av de slumpmässigt utvalda respondenterna med aktier som ökat mycket i pris på 

kort tid hade en stor del av investerarna personer i sin närhet som ägde samma aktier 

och som de menade hade påverkat dem i deras beslutsprocess (s. 61-62). Studien får 

anses vara ett tidigt bidrag till behavioral finance. 

 

Statman (1999) studerade den effektiva marknadshypotesen gentemot behavioral 

finance. Han menade att rationella priser inte speglar känslor, utan enbart reflekterar 

faktorer som  representerar faktiskt värde, så som risk. Han menade att behavioral 

finance visat att sådana faktorer är av stor betydelse vid värdering av tillgångar och val 

av investeringsinriktning (s. 18). Studien bidrar till att konstatera att människor är 

rationella enligt den effektiva marknadshypotesen och normala enligt behavioral 

finance. I den senare teorin anses individer ta irrationella beslut och bedöma 

information olika. Detta då alla individer är olika och värdesätter olika egenskaper olika 

mycket. Rationella invidiver bryr sig om faktiska värden och inget annat. De anses vara 

nästintill perfekta ur en ekonomisk synpunkt. Författaren menar att normala människor 

inte uppfyller dessa kriterier vid investeringar. Vidare menar han att professionella 

investerare ber om för mycket av behavioral finance då de tror att teorierna ska leverera 

svar om hur de i framtiden ska kunna slå marknaden. Studien bidrar till att konstatera att 

vi bör ta med oss tankesättet om den irrationella individen från behavioral finance, 

samtidigt som vi bör beakta svårigheten att slå marknaden och förkasta önskan om den 

perfekta individen inom marknadseffektivitetshypotesen. Först då menar Statman att 

området behavioral finance kan utvecklas (s. 26). 

 

Lee (2000) undersökte respondenters reaktion på information i reklam, genom att 

manipulera viss reklam. Manipulationerna visade att oväntad information i reklam gör 

större intryck på respondenterna. När respondenterna ombads svara direkt på vilken 

reklam som tilltalade dem mest av de undersökta rankades den med oväntad 

information som mer tilltalande än reklam med väntad information (s. 29). Studien 

genomfördes genom att 80 universitetsstudenter deltog i två sessioner vardera. För att 

minska misstankarna mot testet sa författaren att det var två olika undersökningar där 

respondenterna fick svara på frågor kring reklamen (s. 34-35). Studien visar att 

information som bryter mönstret i reklam kan höja intresset hos mottagaren (s. 41). 

 

Peterson (2002) undersökte investerares beteende kring förväntade nyhetsläpp med 

fokus på begreppet Buy on Rumors and Sell on the News (BRSN). Studien gick ut på 

att undersöka prisförändringen vid negativa och positiva nyheter gentemot aktieägarnas 

förväntningar. Författaren menar att nyheterna måste ha en försenad priseffekt för att 

BRSN ska kunna indikera på en prisineffektivitet. För att visualisera detta byggde 

författaren sin artikel kring prisförändringarna på Apples aktie vid ett av dess 

MacWorld event (s. 218). Slutsatsen för studien blev att händelser som sticker ut starkt 

åt något håll, är välkänt bland investerarna eller nära i tiden, har högre effekt på handel 

som kan förklaras av beteendevetenskapliga faktorer (s. 225).   
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Scott, Stumpp och Xu (2003) studerade samtida forskning som menade att framtida 

avkastningar kunde förutspås utifrån aktieprisets tillväxt och handelsvolymen. Det 

framkom dock att investerarna istället underreagerat på resultatrapporter och att det var 

det som var den faktiska anledningen. I sin analys framhåller forskarna att det generellt 

handlas mer kring nyhetssläpp och att detta medför en signifikant prispåverkan. Data 

som användes var kvartalsvis för de 1.500 största företagen i USA mellan 1981 och 

1998 (s. 45). Studien visar att drivkraften för handelsvolym till största delen kan 

förklaras av nyheter, rensat från tillväxt (s. 53).  

 

Dewally (2004) ville jämföra de investeringsråd som florerade på internet under April 

1999 och Februari 2001 mot den avkastning som de rekommenderade aktierna 

uppvisade. Till att börja med kunde författaren konstatera att aktierekommendationer på 

internet mestadels var av positiv karaktär. Vidare hänvisade rådgivarna oftast till aktier 

som dessförinnan gjort snabba prisökningar. Två dagars avkastning visade ingen 

signifikant skillnad mot marknadens avkastning, och det gjorde det inte heller för längre 

investeringshorizonter. Författaren kunde inte hitta någon ny information i 

rekommendationerna, det vill säga ingen information av fundamentalt värde (s. 65). 

Studien skulle blivit allför tidskrävande om alla hemsidor undersökts. Med anledning av 

detta genomfördes studien enbart på nyhetsbyråer på grund av deras lättillgänglighet 

och popularitet. Efter att ha valt ut de två mest aktiva nyhetsbyråerna insamlades data 

för de två tidsperioderna. Sinnestämningen för tidsperioderna jämfördes och under April 

1999 levererade många företag höga avkastningar medan många företag vinstvarnade i 

Februari 2001. Totalt samlades det in 33.335 inlägg för studien (s. 66-67). Slutligen 

kunde författaren komma till insikt om att nyheterna inte gav läsarna något faktiskt 

värde. Inte heller kunde några prisförändringseffekter uppmätas efter nyheternas 

publicerande. Något som författaren ändå fann var att trots att dessa var obetalda 

skribenter var förhållandet om positiva respektive negativa nyheter väldigt lik den för 

professionella analytiker. Detta kan ses som något förvånade då de inte utsätts för 

samma påtryckningar från företagen som de professionella analytikerna (s. 76). 

 

Grullon, Kanatas och Weston (2004) studerade sambandet mellan storleken på 

amerikanska företags marknadsföringsbudget av produkter och varumärke med 

likviditeten i deras aktie. De använde marknadsföringsbudgeten som mått på företagens 

synlighet. Studien utfördes på 5.776 utvalda företag som medverkat i Industrial 

Compustat Files åtminstone under ett år mellan åren 1993-1998 (s. 443). Testet utfördes 

sedan för att se om det fanns någon påverkan på företagets ägarstruktur och likviditeten 

i aktierna, som kunde antas härröra från företagets marknadsföring. Studiens resultat 

visade att ett företag med större marknadsföringsbudget hade ett högre antal 

institutionella såväl som individuella ägare, än ett lika stort företag med mindre 

marknadsföringsbudget, och därmed mindre synlighet. Resultatet visade att det fanns 

investerare som tog investeringsbeslut utifrån vad de kände igen snarare än genom 

fundamental analys. Studien fann även att företag med högre marknadsföringsbudget 

hade mindre spread mellan köp- och säljordrarna i dess aktier, samtidigt som dessa 

också hade mindre volatilitet i aktiekursen (s. 440-441).   

 

Tourani-Rad och Kirkby (2005) försökte genom sin studie applicera tre teorier inom 

behavioral finance på den Nya Zeeländska marknaden. De teorier som undersöktes var 

familjaritet, social påverkan och övertro. I studien presenterades resultat där övertro 

kunde styrkas empiriskt, likväl som att investerare som aktivt sökte information på 

aktiemarknaden klarade sig hela 8% bättre än genomsnittet. Dessutom visade det sig att 
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familjaritet kunde styrkas, då investerare enligt Tourani-Rad och Kirkby höll en för hög 

andel lokala företag i sin portfölj (s. 283). Studien utfördes genom en 

enkätundersökning innehållande 18 frågor där 64 rådgivande investmentbolag deltog. 

Dataunderlaget baserades på data mellan 1 December 2001 och den 30 September 2002 

(s. 286-287). Tilläggas bör att författarnas urvalspopulation bestod av investerare vilka 

inte nödvändigtvis kan generaliseras för den genomsnittliga Nya Zeeländska 

investeraren (s. 299). 

 

Statman, Thorley och Vorkink (2006) testade övertro och dess förändring av 

handelsvolym. Resultatet visade att omsättningen av aktier varit positivt korrelerat till 

avkastningen på månadsbasis, vilket är förenligt med tendensen i handelsvolym hos 

investerare vilka har en övertro på sig själva (s. 1531). Data bestod av alla aktier 

noterade vid NYSE Amex mellan Augusti 1962 och December 2002 (s. 1537). Studien 

fann att handelsvolym ökar månader efter höga avkastningar på marknaden och att 

övertro genom mer handel, är vanligare vid högre aktieomsättning (s. 1557-1558). 

 

Glaser och Weber (2007) undersökte individuella investerares övertro tillsammans med 

diverse jämförelsemått. Testet utfördes genom en enkät som ämnade undersöka övertro 

bland investerare som utför sin handel online (s. 1). Resultaten av handelsvolymen 

beräknades utifrån 563.104 sälj- och köptransaktioner utförda av 3.079 investerare, där 

sedan 215 av de utvalda investerarna slutligen besvarade frågeformuläret. Tidsperioden 

för undersökningen var Januari 1997 till April 2001 (s. 15). Studien mätte dessa former 

av övertro; miscalibration, the better-than-average effect, illusion of control, och 

unrealistic optimism (s. 18). I studien inkluderades även förklaringsvariabler som ålder, 

kön, riskprofil och informationsmängd per vecka (s. 27). Resultatet visade att 

miscalibration, investerares överskattning av sin förmåga att träffa precis rätt i sin 

aktievärdering, har en negativ korrelation med antalet genomförda avslut. Samtidigt 

visade studien att investerare tillhörande kategorin better-than-average handlar betydligt 

mer än den genomsnittlige investeraren. Något som ligger i linje med befintlig 

forskning, då dessa investerare verkar ha väldigt stort självförtroende och därmed lita på 

sina instinkter och handla när denne anser att det är läge för detta (s. 30-33). Nämnas 

bör att frågeformuläret angående övertro samlades in först efter det att aktiedata samlats 

in, vilket gjorde att investerarna redan hade vetskap om utfallet av den handel de utfört 

den undersökta perioden (s. 34).  

 

Acker och Duck (2008) studerade 111 universitetsstudenter genom att använda deras 

tentamensresultat och resultat från en simulerad aktiemarknad. Gällande deras 

tentamensresultat så fick de själva i början  på terminen uppskatta vilka betyg de skulle 

uppnå efter genomförd termin. I den simulerade aktiemarknaden fick studenterna välja 

två av 13 valbara tillgångar. Tillgångarna hade olika riskprofil. Under den 20 veckor 

långa testperioden fick de undersökta studenterna ändra sin portfölj efter varje vecka, 

där deras portfölj värderades efter fredagens slutkurs. Studien undersökte huruvida 

deltagarna står ut från mängden i val av portfölj, samt huruvida de har en övertro på sig 

själva och om detta har någon korrelation. Då författarna empiriskt kunde styrka en 

övertro bland deltagarna, testade de även om män och kvinnor tenderade att visa på 

olika övertro samt ifall övertron var densamma över tid. Testerna bestod av en liten 

andel respondenter från Asien, och resterande från Storbritannien (s. 1816-1817). 

Studien fann att asiatiska studenter är mer självsäkra än de brittiska (s. 1823). Studien 

visar att ekonomiska beslutsfattare besitter irrationella drag, i detta fall en övertro på sin 

egen kapacitet. 
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Oehler,  Rummer och Wendt (2008) studerade kompositionen av tyska fonder mellan 

åren 2000 och 2003. I resultatet framkom det att en stor del av innehållet i portföljerna 

var hemmabaserade tillgångar, men också att en stor förkärlek till aktier i övriga Europa 

förekom (s. 149). Data inhämtades från tyska fonders årsrapporter, där enbart fonder 

med minst 50% aktier tagits med i studien. Även alla fonder med ett totalt kapital under 

100 miljoner euro exkluderades, varefter en urvalspopulation på 102 fonder kvarstod (s. 

152-153). Studien visade att investeringar som kan kategoriseras som home-biased var 

vanligt även bland fonder. Detta på grund av att privata investerare som köper en andel i 

fonden tar beslut enligt bounded rationality och hellre handlar i fonder med en hög 

andel av nationella tillgångar  (s. 160-161).  

 

Quiamzade och L’huillier (2009) genomförde en studie där flockbeteende undersöktes 

genom att låta ombud ta till extrema investeringar för att sedan se om “den vanlige 

investeraren” följde efter. I vissa test framhölls det att ombudet hade mer information än 

de andra investerarna medan det i andra testet var okänt. Ändå var det en statistiskt 

oskiljbar differens mellan experimenten. I båda fallen antog den vanlige investeraren att 

ombudet hade mer information och imiterade dennes investering (s. 1). Experimenten 

utfördes mellan 2002 och 2003 på universitetsstudenter. I alla experiment fick studenten 

börja komponera en portfölj med hjälp av publik information innan de fick information 

om vad ombudet gjort för investering (s. 5). Studien visade att flockbeteende kan uppstå 

genom tron på att någon har mer eller bättre information (s. 15). 

 

Hodrick och Moulton (2009) undersökte hur likviditet påverkade portföljförvaltares 

beteende under 2007. I studien ansågs en tillgång ha fullgod likviditet när 

portföljförvaltaren kunde avyttra den kvantitet av tillgången som önskades, när så 

önskades, till ett pris som inte var sämre än det förväntade värdet av tillgången. 

Författarna menar att portföljförvaltare begränsas av regleringar för likviditetsrisk (s. 

59). Studien visar att även portföljförvaltare kan drabbas av likviditetsproblem, även vid 

förutbestämda tillställningar som exempelvis kvartalsrapporter (s. 69).   

 

Fang och Peress (2009) studerade huruvida massmedia kan minska informationsklyftor 

mellan investerare och påverka aktiepriser. Detta utan att publicera nyheter med faktiskt 

nyhetsvärde. De lyckades finna samband för att aktier som ofta florerar i media har 

sämre avkastning än aktier som synts sällan. Resultatet är extra tydliga för mindre 

bolag, vilka ofta är mindre intressanta för analytiker att följa på nära håll. Författarna 

menar att deras studie visar att informationsspridning påverkar aktieavkastning (s. 

2023). Data som användes i studien bestod av alla företag listade vid NYSE samt 500 

slumpmässigt utvalda företag listade på NASDAQ OMX. Studien utfördes för 

tidsperioden 1 Januari 1993 och 31 December 2002. För att försäkra sig om att små 

illikvida aktier inte skulle påverka resultaten exkluderades aktier med ett pris mindre än 

$5 per aktie. De tidningar författarna använde sig av var dagliga nyhetstidningar med 

räckvidd över hela USA såsom New York Times, USA Today, Wall Street Journal och 

Washington Post. Dessa tidningar nådde under den  aktuella tidsperioden drygt en 

tiondel av den amerikanska befolkningen (s. 2027). Efter att ha rensat resultatet från 

riskfaktorer som likviditet kunde författarna konstatera att aktier som inte figurerat i 

media under denna tidsperiod slog aktierna som gjort det med över 0.2% per månad (s. 

2049). Studien bidrar med att visa att massmedia kan bidra till att minska dålig 

information hos investerare även om det inte alltid sker genom fundamentala nyheter (s. 

2050).  
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Han och Tan (2010) utförde en studie på investerare med olika investeringspositioner 

(korta- respektive långa positioner) för att undersöka dess agerande vid nyheter från 

bolagsledning, uttalanden från investeringsrådgivare och deras avkastning. Meningen 

med studien var att bevisa att råd och nyheter faktiskt har betydelse, oberoende av 

investerarens positioner (s. 81). Studien utfördes på 161 universitetsstudenter i Hong 

Kong. Studenterna fick göra en grundinvestering där de hade valet att antingen ta en 

kort- eller lång position. Deras ersättning för medverkandet i studien skulle bero på hur 

utgången av deras investering lyckades (s. 89). Studiens resultat visade att positiva 

nyheter fick investerare med korta positioner att nå lägre avkastning medan långa 

positioner nådde högre avkastning. Däremot kunde ingen effekt uppmätas vid negativa 

nyheter. Detta var enligt författaren konsekvent med tidigare forskning där investerare 

med långa positioner var mer positiva till aktiens utvecklingsmöjligheter medan 

investerare med korta positioner var mer negativa till aktiens framtida utveckling (s. 

101). Författaren menar också att en viktig del i investerarens beslutsprocess är 

huruvida bolagets ägare tidigare redovisat resultat likt utlovat. Detta påverkar hur 

investeraren tar emot ny information från bolagsledningen (s. 102). 

 

Baklaci, Olgun och Can (2011) utförde en studie med syftet att kartlägga noise traders 

dagliga beteenden på den turkiska aktiemarknaden. Datainsamlingen skedde genom 

analys av handelsvolymdata, spread mellan köp- och säljordrar från 2011, indelade i 15 

minuters intervall för de tjugo aktierna med den högsta handelsvolymen (s. 1036-1037). 

Studiens resultat visade att noise traders kortvarigt höjde likviditeten i aktierna (s. 

1040). 

 

Puetz och Ruenzi (2011) studerade förekomsten av övertro bland fondförvaltare. I linje 

med teorin konstaterades det att fondförvaltarna handlar mer efter sina egna goda 

resultat än hur marknaden går. Marknadens resultat har ingen signifikant inverkan på 

fondförvaltarnas investeringar. Studien visade att institutionella likväl som privata 

investerare uppvisar irrationella drag (s. 684). Data som undersöktes var samtliga fonder 

i USA mellan 1999 och 2008 (s. 689-690). Studien bidrog till det tidigare föga 

utforskade fältet om övertro bland professionella investerare. 

 

Kourtidis, Sevic och Chatzoglou (2011) undersökte 345 grekiska investerare för att dela 

in dem i olika segment baserade på deras psykologiska karaktärer och 

personlighetsdrag. Investerarna delades på förhand in i två möjliga kategorier, hög- eller 

lågrisktagare. Vidare kunde de också tillhöra fyra undergrupper; övertro, risktolerans, 

självkontrollerande och social påverkan (s. 548). I studien fann författarna att det finns 

investerare som handlar aktier främst utifrån vad de läser i tidningar och ser på TV (s. 

552-553). Av de 345 respondenterna var 235 individuella och 110 professionella 

investerare (s. 550-551). Studien bidrar till att ge investeringsrådgivare en chans att 

förstå sina klienters tankebanor och ett sätt att dela upp klienterna enligt författarnas 

olika profiler (s. 556). 

 

Chou och Wang (2011) undersökte relationen mellan övertro och dispositionshypotesen, 

det vill säga huruvida det finns en korrelation mellan tidigare avkastning och 

efterföljande handelsvolym (s. 2037). Genom att undersöka den Taiwanesiska 

futuresmarknaden TAIFEX under Januari 2001 till December 2006 hittades en positiv 

korrelation mellan ökad handel och tidigare hög avkastning. Detta trots att metoden som 
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använts i undersökningen skiljde sig från tidigare studier som undersökt relationen 

mellan handelsvolym och beräknad avkastning (s. 2038). 

 

Hu, Dong, Liu och Yao (2013) genomförde en studie som undersökte förhållandet 

mellan aktiers synlighet i kolumner och bloggar med avkastning. Deras studie, vilken 

har likheter med den av Fang och Peress från 2009, fann att aktier med väldigt hög 

exponering i bloggar har lägre avkastning än aktier som inte omnämns i samma 

utsträckning. Författarna fann också att effekten är ännu större i de aktier vars bolag har 

få institutionella ägare. Studiens syfte var att undersöka huruvida nyheter utan 

fundamentalt värde i  bloggar, kan påverka aktiepriset (s. 4). Med hjälp av en databas 

samlade författarna in informationen om antalet gånger aktiernas namn nämnts i bloggar 

(s. 6). Studien bidrar med kunskapen att låga avkastningar har korrelation med hög 

frekvens av bloggexponering, också när kontrollvariabler för traditionell tryckt press 

adderas i modellen. Författarna menar att de senare delger en högre grad av fundamental 

information än bloggarna men att även dem är ett viktigt medium för 

informationsspridning. Resultat bör beaktas med försiktighet då författarna menar att 

även andra fenomen skulle kunna förklara samma mekanismer som studien kommit 

fram till (s. 16).  

 

Krishnamurti, Tian, Xu och Li (2013) granskade börsen i Shanghai under bull- och bear 

markets. De kom fram till att volatiliteten i handeln ökar mer vid goda nyheter än vid 

dåliga nyheter, vilket förklaras med att investerare som jagar snabb avkastning reagerar 

mer vid positiva nyheter än vid dåliga nyheter (s. 149). Data samlades in från Shanghais 

A-aktie index under en bear market mellan April - Juni 2004 och en bull market mellan 

Augusti - Oktober 2006. Urvalspopulationen blev i slutändan 758 aktier, efter att aktier 

med låg handel exkluderats (s. 153). Volatiliteten ökar efter höjda aktiepriser under bull 

markets medan det omvända händer under bear markets. Detta på grund av att 

investerare som jagar avkastning inte önskar trycka ner priserna vid dåliga nyheter, utan 

hellre behåller aktierna och hoppas på framtida ökningar istället. Däremot handlar de 

gärna vid goda nyheter, under bull markets. Studiens resultat skiljde sig från liknande 

studier tidigare utförda i USA vilket författarna menar är logiskt då det är en 

tillväxtmarknad (s. 164-165). 

 

4.3 Sammanfattande diskussion av studiernas betydelse 

Vi har återgett ett stort antal studier i detta kapitel som alla haft en inverkan på vårt 

examensarbete. Anledningen till att vi återgett alla dessa studier är att vår studie har 

sällsynt få likheter med någon tidigare genomförd. Några av studierna i detta kapitel har 

varit inspiration i utformandet av vår undersökning, vilka variabler som varit 

nödvändiga att inkludera och andra för att stödja vår teoretiska referensram. Många av 

dem kopplas också mot studiens resultat i analysen. 

 

I Tabell 1 under rubrik 4.1 vill vi ge läsaren en överblick av vad respektive studie 

forskat om och över forskningsläget inom behavioral finance sammantaget. Det är 

fåtalet studier som behandlar både bounded rationality och behavioral finance med 

kopplingar mot handelsvolym. Särskilt sällsynta är studier kring vad som faktiskt driver 

handelsvolymen.  
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Störst likheter med vår studie ser vi med den som utfördes av Grullon et al. (2004). Den 

har varit en stor inspirationskälla då den också avsåg mäta hur bolagens synlighet 

påverkade likviditeten i aktierna. Även de lade stor vikt vid behavioral finance och hur 

investerare påverkas av bolagens synlighet. Skillnaden gentemot vår studie är att de 

använde ett annat mått på synlighet, bolagens marknadsföringsbudgetar, och utfördes på 

en annan marknad. Studien av Krishnamurti et al. (2013) reflekterade över att 

marknader kan skilja sig åt och att det kan vara svårt att generalisera resultat till andra 

marknader. Detta motiverade oss att utföra en studie om hur bolagens synlighet 

påverkar investerarna på First North men vi såg samtidigt till att skapa en egen 

utformning på måttet synlighet. 

 

Hu et al. (2013) använde också ett mått på synlighet som oberoende variabel men ville 

till skillnad från oss mäta efterföljande prisförändringar. Även från studien av Reekie 

(1986) fick vi inspiration att använda något mått på synlighet. Reklam i 

papperstidningen ingick i hans studie som var ett tidigt bidrag till behavioral finance.  

 

Många av studierna har visat på och försökt mäta hur handelsvolym påverkas av nyheter 

av fundamentalt värde. En av dessa är den av Scott et al. (2003) som menar att detta är 

vad som driver handelsvolymen allra mest. En annan studie som stödjer detta är den av 

Peterson (2002). Resultatet av dessa studier har varit av vikt för utformandet av vår med 

anledning av att vi för att göra den trovärdig tvingats använda kontrollvariabler för att 

reducera vår data från handel driven av fundamental information. Som framgår i kapitel 

fem, praktisk metod, har vi skapat ett par variabler till följd av detta. 

 

Studier som undersökt vad information utan fundamentalt värde har för inverkan på 

människor och aktiemarknader är färre. De som ändå gjort detta har varit oerhört 

intressanta för oss med anledning av att dessa gett oss stöd i utformningen av vår studie. 

Stöd i att det kan finnas fog för våra tankar om att bolagens synlighet kan räcka för att 

höja likviditeten i deras aktier. Studien av Lee (2000), studien av Dewally (2004) och 

den av Fang och Peres (2009) är alla exempel på studier som bevisat påverkan av 

information av icke fundamentalt värde på människor och aktiemarknader. 

 

Förutom några av de i detta avsnitt tidigare nämnda studierna är det ett antal fler som 

fungerat som stöd för våra teoretiska utgångspunkt. Bland andra så har studierna av 

Statman et al. (2006), Glaser och Weber (2007), Acker och Duck (2008) samt Chou och 

Wang (2011) samtliga visat på närvaro av investerare med övertro på olika av världens 

aktiemarknader. Puetz och Ruenzi (2011) visade också att övertro förekommer hos och 

påverkar såväl privata som institutionella investerare. Långt tidigare visade Shiller och 

Pound (1989) att båda dessa typer av investerare också kan vara mottagliga för social 

påverkan. Kourtidis et al. (2011) visade också att social påverkan kan komma av 

tidningar vilket är väldigt träffande och intressant för vår studie. Teorin om 

flockbeteende hos investerare stöds av studien av Quiamzade och L’huillier (2009). 

Oehler et al. (2008) visade att investerare gärna investerar i något som finns nära dem. 

Detta kan kopplas mot familjaritet. De menar också att investerares beslutsprocess 

förklaras bäst genom bounded rationality. Studien av Statman (1999) ger en bra och 

sund bild av människan kontra tidigare vedertagen forskning. Denna konstaterar att den 

effektiva marknadshypotesen ber om för mycket av investerarna som faktiskt bara är 

människor. De vill vara rationella men ibland kan deras agerande bättre beskrivas med 

teorier inom behavioral finance.  
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5. Praktisk metod 
 

I detta kapitel redogör vi för det praktiska förfarandet av studien. Vi förklarar bland 

annat urvalsprocessen, datainsamling och databearbetning. Den studerade perioden på 

tre år innehar 753 handelsdagar och urvalspopulationen består av 15 bolag. Det vill 

säga totalt 11.295 observationer av handelsvolym. För bolagen har vi samlat in 

omnämnanden i press för årens alla dagar, totalt 16.440 observationer. För 

genomförandet av studien har även data samlats in till skapandet av kontroll-, 

förklarings- och dummyvariabler. Kapitlet berör endast hantering och insamling av 

data då vi ägnat ett eget kapitel till förklaring av variabler samt deskriptiv data för vårt 

urval. 

 
5.1 Val av metod 
 

Som tidigare förklarat har vi använt oss av en kvantitativ metod i vår studie. Detta för 

att kunna mäta huruvida omnämnandet av företagsnamnet i press påverkat likviditeten i 

aktier för bolag listade på First North. För att kunna utföra denna undersökning samlade 

vi in data för bolagsnamnens förekommande i press, aktiekurser, handelsvolym, antal 

utestående aktier och marknadsvärde. Detta för att statistiskt kunna bearbeta vår 

problemformulering och syften.  

 

Stora datamängder hanteras enklast genom kvantitativa undersökningar (Ejvegård, 

2009, s. 38-39). För att bearbeta vår data och undersöka om det fanns statistiskt 

signifikanta orsakssamband mellan bolagens synlighet i press och handelsvolym i dess 

aktier behövde vi kontrollera för ett antal andra variablers påverkan. Vi har använt oss 

av regressionsanalys för att statistiskt säkerställa att våra resultat är empiriska. För att 

kunna kontrollera för andra faktorer som påverkar handelsvolym använde vi oss av 

multivariat analys. Med denna metod möjliggörs analys för samband mellan tre eller 

ännu fler variabler samtidigt (Bryman & Bell, 2013, s. 358). 

 

Valet av multivariat analys är också lämpligt för undersökningar inom 

beteendevetenskapen (Hair et al., 1998, s. 3-4). Genom användandet av flera 

kontrollvariabler kunde vi säkerställa att vi verkligen lyckades mäta det som var avsett. 

Som exempel hjälpte det oss att kontrollera för den handel som drivs av fundamental 

information. Som ytterligare exempel kunde vi då också kontrollera för 

marknadssentiment genom att inkludera prisförändring i index för NASDAQ OMX 

Stockholm 30. Dessa var bara några av de faktorer som var nödvändiga att kontrollera 

för i säkerställandet av att vi faktiskt uppmätte ett orsakssamband mellan synligheten i 

press och handelsvolym. Resterande presenteras i nästa kapitel. 

 

5.2 Urval 
 

Vi har genomfört ett sannolikhetsurval och närmare bestämt ett obundet slumpmässigt 

urval. Vid utformningen av ett sådant urval definieras först populationen, ur vilken en 

urvalsram sedan formas av kriterier nödvändiga för studiens genomförande. Vidare 

bestäms storleken på urvalet och individerna som finns kvar i urvalsramen numreras för 

att sedan kunna slumpas fram i en slumptabell eller slumpgenerator. De individer vars 

tal slumpas fram utgör sedan studiens urvalspopulation (Bryman & Bell, 2013, s. 193).  
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Målpopulationen utgörs i vårt fall av bolagen upptagna på First North. Då vi endast 

varit intresserade av att analysera handelsvolymen i aktier listade på First North har vi 

exkluderat övriga instrument upptagna på NASDAQ OMX, First North, Stockholm. 

Detta innebär att företag listade i övriga Norden exkluderats. Instrument vi exkluderat är 

preferensaktier, BTA (betalda tecknade aktier) samt teckningsrätter. Att några av 

företagen förändrat antalet utestående aktier har inte utgjort något större problem för 

studien då vi använt kvoten av utestående aktier som mått på handelsvolym. I de fall ett 

företag haft både A- och B-aktier utestående har vi exkluderat A-aktierna. Detta med 

anledning av att A-aktierna vanligtvis har ett större antal rösträtter kopplade till sig 

varvid handel av dessa vanligtvis är mindre frekvent och innehavet av mer strategisk 

anledning. Vi tänker oss att det finns bättre möjlighet att kunna mäta det vi önskar om vi 

använder den mer frekvent handlade aktietypen. Totalt var 123 instrument upptagna på 

den svenska delen av First North vid tidpunkten för urvalet. Efter att ha exkluderat 

bolag och instrument utifrån ovanstående kriterier återstod aktier från 116 bolag.  

 

Vi har tidigare förklarat att vår studie fokuserar på vad som hänt under åren 2011-2013. 

Ytterligare ett kriterium var följaktligen att bolagen skulle varit upptagna på First North 

under hela denna period. Detta var nödvändigt för undvikandet av att studiens resultat 

skulle kunna påverkas av skillnader gentemot andra handelsplatser. Det är vanligt att 

bolag som ett nästa steg i sin utveckling byter handelsplats från exempelvis Aktietorget 

till First North. Därav exkluderades alla företag som inte varit listade på First North 

under hela perioden 2011-01-01 till och med 2013-12-31. 

 

Efter denna utformning återstod 72 bolag som matchade kriterierna i vår urvalsram. 

Urvalets storlek begränsades till 15 bolag med anledning av den tidskrävande 

datamängd vi behövde samla in manuellt för nyhetsfrekvensen. Dessa 15 bolag kom att 

utgöra drygt 20 % av den totala urvalsramen. För att urvalet därefter skulle bli 

slumpmässigt använde vi oss av en slumpgenerator. Varje företag tilldelades ett 

nummer mellan 1-72 och därefter fick slumpgeneratorn generera 15 nummer inom detta 

intervall som då blev vår undersökta population. Bolagen i Tabell 2 nedan slumpades 

fram och tilldelades varsitt Företags ID för enklare hantering i de statistiska 

undersökningarna. 

 
Tabell 2. Företags ID 

 

Företags ID Företag

1 Africa Oil Corp.

2 C-rad AB

3 Eolus Vind AB

4 Wise Group AB

5 Bringwell AB

6 Rasta Group AB

7 Hansa Medical AB

8 Tagmaster AB

9 Oniva Online Group Europé AB

10 Diadrom Holding AB

11 Pallas Group AB

12 Insplanet AB

13 Scandbook Holding AB

14 Selena Oil & Gas Holding AB

15 InXL Innovations AB
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5.3 Datainsamling 
 

För att kunna genomföra vår studie med regressionsanalys i multivariat form samlade vi 

in data från två olika databaser. I varsitt avsnitt går vi igenom hur tillvägagångssättet 

varit vid insamlandet av aktiedata respektive synligheten i press i form av antalet 

omnämnanden. Vi har också särskiljt omnämnanden i tryckt och webbaserad press. Den 

data som samlats in klassificerar vi som sekundärdata. Aktiedata har vi laddat ned från 

trovärdig källa, Thomson Reuters Datastream som får sin data levererad direkt från 

NASDAQ OMX. Data för hur ofta företagen omnämnts i press har vi med hjälp av 

databasen Retriever samlat in själva. All data har hanterats i Microsoft Office Excel. 

 

5.3.1 Aktiedata 
 

Anledningen till att vi använde Thompson Reuters Datastream för insamlandet av 

aktiedata var att det är en erkänt pålitlig källa, vida använd internationellt för 

insamlande av finansiell information. Den erhöll dessutom all finansiell data vi kunde 

tänkas behöva under studiens gång. Några exempel är aktiekurser, marknadsvärde, 

handelsvolym och antal utestående aktier. Data fördes över till Microsoft Office Excel 

för att användas i skapandet av variabler för senare tester i statistikprogrammet STATA. 

För att få en överblick av alla befintliga aktier på First North laddades data först ned för 

samtliga bolag i vår målpopulation för att sedan skalas av allt eftersom vår 

urvalspopulation formades.  

 

I vissa fall har inte alla mått nödvändiga för studien funnits tillgängliga i Datastream. 

Dock har dessa kunnat räknas ut manuellt utifrån den data de tillhandahålligt. Vi har 

gjort stickprover i vår insamlade data mot den som NASDAQ OMX själva presenterar 

och den har överensstämt vid alla tillfällen. Vi har även kontrollerat vår data mot större 

affärsnyhetstidningar som Dagens Industri, vilket också överensstämt. 

 

Ett problem vi stötte på var att Datastream visade data för handelsvolym som egentligen 

var noll som ”N/A”. Efter kontakt med Thompson Reuters kunde vi ändra i en 

inställning i Excel där alla "N/A" kunde ersättas med noll vilket alltså var det korrekta 

värdet. Trots att vi litade på supporten utförde vi även för detta stickprover för att 

ytterligare försäkra oss om att dagarna med "N/A" inte haft någon handel. 

 

Aktiedata som hämtades från Datastream innehöll alla veckodagar under hela 

tidsperioden 2011-01-01 till 2013-12-31. Vi fick själva plocka bort helger och röda 

dagar under perioden då börsen varit stängd för handel som annars kunnat påverka vår 

studie till att bli missvisande. Totalt har vi exkluderat 29 röda dagar från vår data. Av 

dessa plockades elva bort från vardera 2012 och 2013 års data, och resterande sju från 

2011. Därefter kvarstod 753 handelsdagar för hela tidsperioden. Vår urvalsgrupp bestod 

av 15 företag vilket summerar till 11.295 observationer. 
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5.3.2 Synlighet 
 

Som mått på den synlighet bolagen haft i press har vi som tidigare beskrivit använt oss 

av antalet omnämnanden de haft i denna form av media. För insamlandet av denna data 

har vi använt oss av databasen Retriever. Där finns merparten av alla svenska 

papperstidningars data tillgängligt, liksom densamma för de webbaserade 

nyhetsplattformerna. Enligt Retriever (2013) skickar den tryckta pressen själva in sina 

artiklar medan en sökmotor letar igenom webbaserade plattformar regelbundet. Antalet 

omnämnanden av bolagen i press har vi varit tvungna att hämta via Retriever manuellt, 

vilket utmynnade i 16.440 sökningar för de 15 bolagen och dess tre kalenderår. Totalt 

har vi haft tillgång till 644 tryckta tidningar och 1.999 webbaserade nyhetsbyråer. 

Retriever (2014) framhåller även att de har avtal med flera stora nyhetsbyråer om 

tillgång till låsta artiklar, d.v.s. artiklar som på något sätt är belagda med avgift hos 

ursprungskällan. Detta har gett oss tillgång till fler artiklar än vi annars skulle kunnat 

nå. 

 

För att ytterligare möjliggöra analys av synlighetens inverkan på handelsvolym delade 

vi även upp pressen i tryckt och webbaserad form. Detta innebär att vi samlade in data i 

tre olika former; antal omnämnande, omnämnanden i tryckt press & omnämnanden i 

webbaserad press. När vi samlat in omnämnandena har vi valt att inte exkludera någon 

nyhetskälla utan telegram, nyheter, och artiklar finns alla med i den data vi samlat in. 

Inte heller har någon tidning eller hemsida exkluderats utan alla har inkluderats. Detta 

för att vår empiriska data verkligen ska representera antal omnämnanden i pressen. 

 

Då Retriever är känslig för hur sökord används har vi fått testa oss fram för att 

säkerställa att vi verkligen får fram rätt träffar för rätt företag. Efter att ha 

experimenterat med olika sökord kom vi slutligen fram att använda följande för de olika 

företagen: Africa Oil, C-rad, Eolus, Wise Group, Bringwell, Rasta Group, Hansa 

Medical, Tagmaster, Oniva Online, Diadrom, Pallas Group, Insplanet, Scandbook, 

Selena Oil och InXL. 

 

Då några av företagen bytt namn under tidsperioden 2011-2013 valde vi att söka på det 

namn som var registrerat hos Skatteverket. Det vill säga, vi sökte på det gamla namnet 

fram till namnbytet, och sökte därefter enbart på det nya namnet. Detta för att försäkra 

oss om att enbart omnämnandet av företagets befintliga namn mäts i studien. Detta 

innebär att vi fram till respektive företags namnbyte använt oss av följande sökord: 

Getupdated (Oniva Online), Emitor (Selena Oil) och Avensia (InXL). 

 

Oniva Online Group Europé AB kallades Getupdated Internet Marketing AB till den 25 

Januari 2013. Selena Oil & Gas Holding AB kallades Emitor Holding AB till den 1 Juni 

2011. InXL Innovation AB kallades Avensia Innovation AB till den 2 Juli 2012. 
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5.4 Databearbetning 
 

Vi kommer här nedan att redogöra för regressionsanalys, multivariat analys och även 

för begreppet paneldata. Vidare kommer vi förklara och motivera de val vi gjort i 

statistikprogrammet STATA, däribland användandet av random effects.  

 

5.4.1 Regressionsanalys 
 

För att möjliggöra analys av vår data har vi använt oss av regression. Regressionsanalys 

är ett statistiskt verktyg som i den beroende variabelns förändring försöker finna 

förklaring i den oberoende variabelns förändringar (Greene, 2011, s. 51). Detta gör 

regressionsanalys med hjälp av en enkel modell. Tack vare den enkla modellen har 

regressionsanalys blivit en vanligt förekommande funktion bland ekonomer då det ofta 

är enkelt att omvandla ekonomiska teorier till ekvationsformat. Genom ekvationerna 

kan regressionsanalysen visa om det finns ett samband mellan den beroende variabelns 

förändring utifrån den oberoende variabelns förändring. Fler oberoende variabler 

inkluderas för att stärka orsakssambandet (Studenmund, 2011, s. 5-6). 

 

Standardekvationen för regressionsanalys skrivs som: 

 

𝑌 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋 +  𝜖 
 

I ekvationen är Y, den beroende variabeln, en linjär funktion av X, vilket är den 

oberoende variabeln. Att den är linjär innebär att den ökar lika mycket för varje 

ytterligare enhet av X som tillsätts i ekvationen. 𝛽0 är funktionens intercept, alltså det 

värde Y har när X är noll. 𝛽1 är lutningskoefficienten, vilken indikerar hur mycket Y 

kommer förändras när X ökar med en enhet. I vårt fall, med ytterligare ett omnämnande 

(Studenmund, 2011, s. 7). 

 

Det är dock viktigt att inte lägga för mycket vikt på begreppen beroende och oberoende 

variabel. Orsakssamband kan inte bevisas på en statistiskt signifikant nivå med enbart 

resultatet av en regressionsanalys. Det som testas i regressionsanalys är ifall det finns 

något samband. För att komma fram till orsakssamband behövs även uppbackning av 

teorier som styrker regressionsanalysen. Den stokastiska feltermen 𝜖 förklarar 

förändringen i den beroende variabeln som inte kan förklaras av den oberoende 

(Studenmund, 2011, s. 6-9).  

 
5.4.2 Multivariat analys 
 

Genom att använda mer än en oberoende variabel möjliggörs en tolkning av flera 

variablers påverkan på den beroende variabeln, samtidigt. Regressionsanalys med flera 

oberoende variabler kallas för multivariat analys. Ekvationen för multivariat regression 

skrivs som: 

 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3𝑋3 + 𝜖 
 

Precis som i fallet med ekvationen för enkel regression beskriver 𝛽0 det värde som Y 

har när alla 𝑋 har värdet noll. Därefter ligger skillnaden gentemot enkel regression. Där 
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𝛽1, lutningskoefficienten för den första variabeln 𝑋1, förklarar vad ökningen av i vårt 

fall ett omnämnande, får för utfall på den beroende variabeln Y, vilken i vårt fall är 

omsättning av utestående aktier. Detta givet att övriga variabler hålls konstanta, det vill 

säga 𝑋2 och 𝑋3. På samma sätt beskriver 𝛽2, lutningskoefficienten för variabeln X2, hur 

mycket Y ökar med vid en tillsatt enhet av 𝑋2, givet att 𝑋1 och 𝑋3 hålls konstanta. 

Detsamma gäller för 𝛽3 och eventuellt ytterligare variabler. På detta sätt kan flera 

variabler beskrivas i samma modell (Studenmund, 2011, s. 13). Ytterligare förklaring 

kommer från variabeln 𝜖𝑖  vilket är en stokastisk felterm. Denna del består av den 

förklaring som den oberoende variabeln, eller om det är flera oberoende variabler, inte 

kan förklara. Dessa variationer kan komma från många ting, allt från felmätningar till 

felaktiga formler. Användningen av den stokastiska feltermen i multivariat analys sker 

för att ge en förklaring av förändringen i Y som inte beror på och inte kan förklaras av 

de i modellen inkluderade oberoende variablerna (Studenmund, 2011, s. 9). 

 

Multivariat analys syftar generellt till alla statistiska metoder som analyserar minst tre 

variabler (Hair et al., 1998, s. 6). I vårt fall innebär det att vi använt oss av regression 

med en oberoende variabel och successivt byggt på modellen med fler oberoende 

variabler för att undersöka diverse samband. Först testade vi vår oberoende variabel av 

störst intresse för studien, omnämnanden, i dess olika former som ensam oberoende 

variabel mot den beroende variabeln handelsvolym. Sedan byggde vi vidare med övriga 

oberoende variabler. Genom användandet av flera variabler väger multivariat analys de 

olika oberoende variablerna mot varandra för att få ut det mesta av regressionen. Detta 

för att få ett så korrekt värde som möjligt på utfallet av regressionen och dess förändring 

av den beroende variabeln (Hair et al., 1998, s. 148). 

 

Vid användandet av flera oberoende variabler ska alla ses som beskrivande variabler för 

Y. Koefficienternas uppgift i multivariat analys är att begränsa förändringen av Y till att 

endast spegla förändringen i en av de oberoende variablerna. Detta möjliggörs av att 

multivariat regressionsanalys i ovanstående modell tar förändringen i de andra 

oberoende variablerna i beaktning när denne uppskattar en oberoende variabel 

(Studenmund, 2011, s. 13).  

 

5.4.3 Paneldata 
 

För att kunna använda all vår data samtidigt i den multivariata regressionsanalysen 

behövde vi använda en analysmetod som tillät detta. Vår tidsperiod innehöll som 

tidigare nämnt 11.295 observationer samtidigt som vi använt oss av sammanlagt 47 

oberoende variabler, med alla kontroll-, referens- och dummyvariabler inräknade. Med 

detta i beaktning inser man snabbt att det skulle varit svårt att behandla denna data som 

enbart tidsseriedata eller tvärsnittsdata. Genom användandet av paneldata, vilket är en 

mix av de två tidigare nämnda, möjliggörs analys av all denna data samtidigt (Greene, 

2011, s. 384). 

 

I vårt fall hade vi tidseriedata i form av våra 11.295 handelsdagar för de 15 olika 

företagen tillsammans. Då vi dessutom hade allt från aktiepris, handelsvolym, 

marknadsvärde, antal utestående aktier och diverse dummyvariabler som senare 

kommer redogöras för, hade vi också tvärsnittsdata för alla företagen. Data med inslag 

av båda delarna, tvärsnittsdata och tidsseriedata, bildar tillsammans paneldata (Baum, 

2006, s. 46). 
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Fördelen med paneldata är att den använder sig av observationer av samma oberoende 

variabler över flera tidsperioder, för samma urval. Vidare möjliggör paneldata att stora 

urval kan användas och att specifika frågeställningar kan besvaras på grund av 

kombinationen tidsseriedata och tvärsnittsdata (Studenmund, 2011, s. 526). 

 

I paneldata kan många olika typer av data behandlas. Till att börja med kunde variabler 

som är olika mellan våra företag men som inte förändras över tid inkluderas. Vidare 

kunde variabler som förändrades över tid men som är samma för hela urvalet tas med, 

som exempel i vår studie kan marknadssentiment nämnas. Det var samma för alla 

företagen på respektive dag, men förändrades från dag till dag. Även variabler som 

förändrades både över tid och för företagen individuellt kunde tas med, vilket i vårt fall 

kan illustreras av variabeln för marknadsvärde, där företagens marknadsvärden 

förändrades över tid. Även variabler som är förutsägbara som exempelvis ålder skulle 

kunna ha använts (Studenmund, 2011, s. 527). 

 

I vårt fall har vi använt oss av den långa formen av paneldata. Regressioner utförda i 

STATA kräver att data är uppställd i rätt ordning och att den är uppdelad bland 

individerna. Detta är den vanligaste formen av paneldata och detta ligger även till grund 

för att vi tilldelade företagen varsitt Företags ID (Greene, 2011, s. 384). Detta då 

företagen listades i ordningen 1-15. Företag 1 (Africa Oil) radades upp från den första 

handelsdagen 2011 till den sista handelsdagen 2013. Därefter radades Företag 2 (C-

Rad) upp från den första handelsdagen 2011 till den sista handelsdagen 2013. Så 

fortsatte utformningen tills det sista företaget (InXL Innovations) föll in i ledet enligt 

samma princip. För varje dag uppradades alla variabler som tvärsnittsdata. Detta 

innebär att Africa Oil på sin första handelsdag 2011 hade alla variabler för samma dag 

uppradade vågrätt i form av tvärsnittsdata. Allt från antal omnämnanden till procentuell 

förändring av aktiekurs gentemot föregående handelsdag till dummyvariabler gällande 

företagsstorlek och vilken månad handeln skett i.  

 

5.4.4 Random effects 
 

Vid genomförandet av regressioner i STATA finns det två vanliga valalternativ. Det ena 

är att använda sig av fixed effects och det andra random effects. Medan random effects 

antar att tvärsnittsdatas intercept utvinns utifrån en fördelning kring ett medelintercept 

antar fixed effects att varje rad av tvärsnittsdata har ett eget intercept. Med random 

effects menas därför interceptet vara oberoende av den stokastiska feltermen på grund 

av det slumpmässiga draget ur fördelningen kring medelinterceptet. Även om random 

effects är betydligt mer avancerat än fixed effects har det många fördelar. En av dessa är 

att frihetsgraderna ökar betydligt vid en modell uppbyggd på random effects då 

uppskattningen helt enkelt enbart behöver göras för att fånga upp fördelningen kring 

medelinterceptet. Vidare är en annan fördel att modeller med random effects möjliggör 

skattningar för koefficienter vilka är konstanta över tid (Studenmund, 2011, s. 535-536). 

Då vi har tidsinvarianta variabler, i form av bolagens egenheter, välde vi att använda oss 

av random effects. 
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5.5 Kritik mot studiens genomförande 
 

Den data vi använt oss av i studien är inhämtad från databaser som får anses vara 

tillförlitliga källor. Då data dessutom är i kvantitativt utförande anser vi att den är fri 

från våra egna värderingar. Då vi genom hela insamlingsprocessen varit medvetna om 

att den mänskliga faktorn kunnat påverka databearbetningen har vi båda två varit 

delaktiga i all insamling och kontrollerat att det har gått rätt till genom hela processen. 

Detta för att säkerställa att antalet felaktigheter i vår data skulle minimeras. 

 

Däremot kan vi inte garantera att den data som inhämtats från Retriever och manuellt 

lagts in i Microsoft Office Excel stämmer för alla 16.440 nyhetsdagar. Det är möjligt att 

det för någon av dagarna blivit fel i överföringen då denna som sagt skett manuellt. Men 

som tidigare nämnt utfördes hela insamlandet med båda författarna närvarande för att 

minska felmarginalen.  

 

Förutom detta har vi dessutom utfört stickprover för att försäkra oss om att aktiekurser, 

handelsvolym, antal utestående aktier och marknadsvärde överensstämt med den data vi 

samlat in. Genom att slumpmässiga kontroller av stängningskurser på alla våra 

observerade bolag genomförts har vi försäkrat oss om att den av Datastream förmedlade 

data överensstämmer med NASDAQ OMX's egna. Samtliga stickprov överensstämde 

med den data som förmedlats. Vi har även utfört stickprov i värdet på variabeln 

marknadssentiment för att försäkra oss om att även denna data varit korrekt.  
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6.  Deskriptiv data och använda variabler 
 

I detta kapitel redogör vi för betydelsen av de olika variablerna samt beskriver vår 

urvalspopulation med hjälp av insamlad data. Beskrivandet av variablerna är 

nödvändigt för att ge läsaren bästa möjliga förutsättningar att förstå och följa vår 

studie genom resultat samt analys. Vi vill också ge läsaren en bild av företagen genom 

beskrivande statistik. Tabellerna visar företagens medelvärden, standardavvikelser 

samt lägsta och högsta värden uppmätta under perioden i de olika variablerna. I skrift 

beskriver vi likheter och de största skillnaderna utifrån tabellerna. 

 

6.1 Skapade variabler och motivering av dessa 
 

Vid empirisk forskning med stort material är det viktigt att återge rådata som använts i 

en mer överskådlig form. Ett sätt är återgivande genom tabeller där data mer visuellt 

beskrivs genom exempelvis medelvärden och variation (Befring, 1994, s. 98-99). 

Tillsammans med förklaringar och motiveringar av våra valda variabler har vi gjort 

precis detta. För de flesta inkluderade variabler gäller att de i tidigare studier funnits 

signifikanta i sin påverkan av handelsvolym. Detta har redogjorts för mer utförligt i 

kapitel tre.  

 

Vår vilja har varit att bekanta läsaren med den data som samlats in genom att i detta 

kapitel presentera medelvärden, standardavvikelser samt minsta och högsta värden för 

variablerna hos de enskilda företagen och för populationen. Genom att bekanta läsaren 

med data tror vi att denne får en större förståelse för studien och bättre kan tillgodogöra 

sig resultatet och analysen. 

  

6.2 Omsättning av utestående aktier 
 

Vår beroende variabel är omsättning av utestående aktier. Denna har vi använt som vårt 

mått på handelsvolym. Med detta menar vi antalet handlade aktier i förhållande till 

antalet utestående aktier under en handelsdag, det vill säga kvoten av dessa. Hade vi 

istället valt att endast använda antalet omsatta aktier som mått på handelsvolym hade 

jämförelsen mellan företag blivit svår, för att inte säga omöjlig, då företag vanligtvis har 

olika antal utestående aktier och olika aktiekurser. Vi anser med anledning av detta att 

användandet av kvoten gör handelsvolymen mer jämförbar mellan företagen och därav 

ett bättre mått anpassat för studien. Det är svårt att hitta ett perfekt mått men vi anser att 

detta varit det bäst lämpade för vår studie. 

 

I Tabell 3 på nästa sida ser vi fördelningen över hur den dagliga omsättningen av aktier 

sett ut för företagen i vår studie samt genomsnittet för urvalspopulationen. Under den 

tre år långa observerade tidsperioden utmärker sig C-rad som det företag som i 

genomsnitt handlats absolut flitigast. I genomsnitt har deras aktier haft en omsättning på 

1,12% per dag. Africa Oil har också handlats relativt flitigt i förhållande till de andra. 

Deras genomsnittliga dagliga omsättning av de utestående aktierna har varit drygt en 

halv procent. Dessa två bolag har tydligt bidragit till att dra upp den genomsnittliga 

handelsvolymen för urvalspopulationen till 0,17 % per dag. Alla övriga bolag har 

vanligtvis handlats mindre än detta, förutom Oniva som handlats precis som 
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genomsnittet. Bland de bolag som handlats minst finner vi Diadrom, Insplanet, InXL 

och Rasta Group, alla under 0,04 % per handelsdag. 

 
Tabell 3. Omsättning av utestående aktier 

 
 

6.3 Omnämnande 
 

Antalet omnämnanden bolagsnamnen haft totalt i både tryckt och webbaserad press har 

varit vår oberoende variabel av störst intresse. I den variabeln ingår antalet artiklar, 

telegram och nyheter bolagsnamnet omnämnts i. Detta mått anser vi lämpligt för att 

representera vilken synlighet bolagen getts i pressen. Vi har valt att inkludera svensk 

tryckt och webbaserad press. Med hjälp av databasen Retriever har vi som tidigare 

nämnt samlat in data från 664 tryckta tidningar och tidskrifter samt från 1.999 

webbaserade nyhetsbyråer. I vår studie, som enligt vår vetskap är den första i sin 

utformning, har olika tidningar och typer av artiklar getts samma vikt. Detta med 

anledning av att det för oss vore svårt om inte omöjligt att ge olika artiklar och tidningar 

motiverade vikter i måttet. Då studien är den första i sitt slag anser vi att denna 

utformning känns motiverad och lämplig. 

 

I studien inkluderade vi även omnämnanden som en laggad variabel. Tanken med denna 

laggade variabel var att mäta effekten på dagens handel från de omnämnanden som varit 

handelsdagen före. Denna har vi valt att inkludera då vi ansåg det tänkbart att 

investerare handlat utifrån vad de läst dagen före. Antingen på grund av att de haft 

denna information i minnet eller läst tidningen på kvällen när handeln varit stängd. 

 

Tabell 4 på nästa sida visar hur många artiklar, telegram etc. per handelsdag som 

bolagsnamnen i genomsnitt förekommit i under de studerade åren samt det högsta 

respektive lägsta antalet omnämnanden de haft. Africa Oil stack ut ur mängden som det 

företag som omnämnts allra flitigast, med ett genomsnitt på 19,25 omnämnanden per 

Oms. utestående aktier (%)

Medelvärde σ Lägsta Högsta

Africa Oil Corp. 0,52 0,60 0,03 5,34

Bringwell AB 0,14 0,82 0,00 21,78

C-rad AB 1,12 0,88 0,01 3,99

Diadrom Holding AB 0,03 0,09 0,00 1,84

Eolus Vind AB 0,11 0,22 0,00 4,76

Hansa Medical AB 0,08 0,18 0,00 2,63

Insplanet AB 0,02 0,05 0,00 0,65

InXL Innovations AB 0,02 0,09 0,00 1,88

Oniva Online Group Europé AB 0,17 0,81 0,00 14,30

Pallas Group AB 0,06 0,12 0,00 1,15

Rasta Group AB 0,03 0,04 0,00 0,41

Scandbook Holding AB 0,08 0,37 0,00 7,38

Selena Oil & Gas Holding AB 0,08 0,27 0,00 3,46

Tagmaster AB 0,06 0,29 0,00 7,52

Wise Group AB 0,09 0,14 0,00 1,62

Urvalspopulationen 0,17 0,52 0,00 21,78
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handelsdag. Företaget är också det i urvalspopulationen som haft allra flest 

omnämnanden under en och samma handelsdag, 304 stycken. Eolus Vind omnämndes 

också ganska flitigt, 13,44 gånger per handelsdag. Selena Oil & Gas Holding är det 

företag som haft det lägsta genomsnittet av omnämnanden, endast 4,55 gånger per 

handelsdag. Snittet för bolagen låg på 9,16 omnämnanden per handelsdag. 

 
Tabell 4. Omnämnanden per handelsdag 

 
 

6.4 Omnämnande i tryckt respektive webbaserad press 
 

Precis som namnen avslöjar har vi i dessa variabler delat upp omnämnandena beroende 

på om de förekommit i tryckt eller webbaserad press. Dessa variabler har varit 

nödvändiga för att kunna besvara vårt delsyfte. 

Tabell 5 på nästa sida visar antal omnämnanden per företag i tryckt respektive 

webbaserad press. I tryckt press var det Insplanet som omnämnts flitigast, 9,09 gånger 

per handelsdag och en högsta notering på 117 omnämnanden en enskild handelsdag. 

Det företag som i genomsnitt omnämndes minst antal gånger i tryckt press var Selena 

Oil & Gas, endast 2,44 gånger per handelsdag. Snittet för bolagen var 6,41 

omnämnanden per handelsdag i tryckt press. 

 

Africa Oil omnämndes 11,61 gånger per handelsdag i webbaserad press och som mest 

276 gånger vilket är högst i vår urvalspopulation. Minst omnämnd i webbaserad press 

var Rasta Group, endast 1,43 gånger per handelsdag. Medelvärdet för bolagen var 2,74 

omnämnanden per bolag och handelsdag i webbaserad press. 

 

Antal omnämnanden (handelsdag)

Medel σ Lägsta Högsta

Africa Oil Corp. 19,25 18,21 1 304

Bringwell AB 9,60 9,07 0 90

C-rad AB 9,19 6,18 0 44

Diadrom Holding AB 7,80 6,92 0 60

Eolus Vind AB 13,44 11,58 0 109

Hansa Medical AB 5,27 5,09 0 35

Insplanet AB 10,98 9,45 0 121

InXL Innovation AB 8,68 6,40 0 44

Oniva Online Group Europé AB 10,33 7,90 0 56

Pallas Group AB 6,39 5,54 0 39

Rasta Group AB 8,06 5,96 0 37

Scandbook Holding AB 4,74 6,08 0 40

Selena Oil & Gas Holding AB 4,55 6,60 0 40

Tagmaster AB 8,44 6,33 0 44

Wise Group AB 10,68 7,50 0 56

Urvalspopulationen 9,16 9,26 0 304
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Tabell 5. Omnämnanden i tryckt respektive webbaserad press 

 
 

6.5 Omnämnande under helgdagar 
 

Denna variabel syftade till att inkludera omnämnanden som inte publicerats under 

handelsdagar i vår studie. Detta för att inkludera den effekt de kan ha haft på 

handelsvolymen samt reducera för dess inverkan på övriga variabler nästkommande 

handelsdag. Omnämnandena under helg- och röda dagar har med anledning av detta 

förskjutits till nästkommande handelsdag. Detta i form av en laggad variabel. Variabeln 

var viktig för oss i säkerställandet av att alla omnämnanden av bolagen i press skulle 

inkluderas i studien.  

För att ge läsaren en överblick av fördelningen av omnämnanden förlagda på helgdagar 

redovisas dessa i Tabell 6 på nästa sida. I tabellen redovisas omnämnanden i tryckt och 

webbaserad press både sammanlagt och separat. Africa Oil stack ut med 643 nyheter 

förlagda på helgdagar medan Hansa Medical som endast haft 31 nyheter under 

helgdagar stack ut åt andra hållet. Tittar vi närmare finns det hela sex bolag med endast 

fem webbaserade nyheter under helgdagar eller färre: C-Rad, Hansa Medical, InXL 

Innovations, Pallas Group, Rasta Group och Tagmaster. 

Omnämnanden (Handelsdag) Tryckt Tryckt Tryckt Tryckt Webb Webb Webb Webb

Medel σ Lägsta Högsta Medel σ Lägsta Högsta

Africa Oil Corp. 7,64 6,38 0 70 11,61 15,97 1 276

Bringwell AB 7,09 5,75 0 43 2,50 5,78 0 76

C-rad AB 7,11 5,27 0 41 2,08 2,94 0 25

Diadrom Holding AB 6,35 5,62 0 37 1,45 2,98 0 48

Eolus Vind AB 8,79 6,51 0 45 4,65 8,11 0 89

Hansa Medical AB 3,76 3,25 0 13 1,52 2,79 0 25

Insplanet AB 9,09 8,07 0 117 1,89 3,55 0 52

InXL Innovation AB 7,15 5,52 0 41 1,53 2,41 0 23

Oniva Online Group Europé AB 7,02 5,72 0 42 3,31 4,58 0 38

Pallas Group AB 4,79 4,67 0 37 1,60 2,53 0 16

Rasta Group AB 6,63 5,08 0 37 1,43 2,44 0 17

Scandbook Holding AB 3,22 5,17 0 37 1,52 2,57 0 25

Selena Oil & Gas Holding AB 2,44 5,87 0 41 2,10 3,04 0 20

Tagmaster AB 6,81 5,27 0 41 1,63 2,58 0 20

Wise Group AB 8,36 5,86 0 41 2,32 3,90 0 40

Urvalspopulationen 6,41 6,00 0 117 2,74 6,13 0 276
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Tabell 6. Omnämnanden under helg- & röda dagar 

 
 

6.6 Fundamentala nyheter 
 

Fundamentala nyheter användes i vår studie som en kontrollvariabel av typen dummy 

för att kontrollera för den handel som drivs av fundamental information. Med 

fundamentala nyheter menar vi ny faktisk information nödvändig för värderingen av 

bolagen, information som är kursdrivande. När ny, kursdrivande information, 

offentliggörs innebär detta att investerare omvärderar bolaget och skapar nya 

uppfattningar om marknadsvärdet. Då denna offentliggörs uppstår vanligtvis omfattande 

handel som stör eller påverkar det vi önskat mäta i våra variabler för omnämnanden. 

Därav har det varit mycket viktigt för vår studie att kontrollera för den handel som 

uppstått till följd av detta. Vi har valt att försöka identifiera de tillfällen fundamental 

information offentliggjorts genom att skapa dummyvariabler för stora prisförändringar. 

 

Vi skapade dummyvariabler för både positiv och negativ fundamental information. Till 

en början önskade vi också testa dessa på olika nivåer för att finna ett lämpligt mått. De 

dummyvariabler vi skapade var på tre respektive fem procent i både positiv och negativ 

riktning. Följer man aktierna listade på First North kan man med sunt förnuft avgöra att 

dessa aktier är ganska volatila. Standardavvikelsen för prisförändringar i 

urvalspopulationen har varit drygt fem procent vilket kan ses i Tabell 8 på sida 45. Vi 

valde ändå att till en början använda oss av dummyvariabler även på tre procents nivå. I 

de fall aktiekurserna steg eller sjönk med sina respektive gränsvärden under en dag av 

handel valde vi alltså att tolka detta som att fundamental information offentliggjorts. 

Detta mått kan ses som något godtyckligt men är absolut nödvändigt för att på bästa 

möjliga sätt kontrollera för den handel som drivs av fundamental information. Om vi 

hade haft möjligheten att kontrollera det fundamentala nyhetsvärdet i alla artiklar hade 

detta naturligtvis varit bättre. Detta var dock inte möjligt med tanke på den stora 

datamängd vi anser nödvändig för signifikansen i vår studie och dessutom skulle 

värderandet av informationen i artiklarna blivit extremt subjektivt. Att avgöra vad som 

Omnämnanden under helg- & röda dagar

Totalt Tryckt Webb

Africa Oil Corp. 643 570 73

Bringwell AB 485 457 28

C-rad AB 484 481 3

Diadrom Holding AB 482 470 12

Eolus Vind AB 835 733 102

Hansa Medical AB 31 27 4

Insplanet AB 628 561 67

InXL Innovation AB 480 475 5

Oniva Online Group Europé AB 484 474 10

Pallas Group AB 442 442 0

Rasta Group AB 487 485 2

Scandbook Holding AB 525 502 23

Selena Oil & Gas Holding AB 400 352 48

Tagmaster AB 459 459 0

Wise Group AB 498 480 18

Urvalspopulation 7363 6968 395
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vore ny respektive gammal information skulle också varit svårt. Vi anser att vårt val är 

motiverat och bör kontrollera för fundamental information. Med tanke på hur pass 

volatila aktiekurserna varit på denna handelsplats tycker vi att valet på maximalt fem 

procent är ett relativt försiktigt val och borde anses stärkande för vår studie. 

 

Tabell 7 här nedan visar antalet dagar avkastningen varit negativ eller positiv på tre 

respektive fem procents nivå. Tabellen syftar till att visa att dessa dummyvariabler 

fångar upp ett stort antal dagar där det är möjligt att fundamental information har 

offentliggjorts. På både tre och fem procents nivå var antalet dagar vi klassificerar som 

dagar med offentliggjord fundamental information väldigt många. Vi använde oss till en 

början av båda nivåerna i studien för att undersöka dess olika inverkan. Men att 

fundamental information skulle ha förekommit så pass ofta som nedan visas på tre 

procents nivå i dessa relativt små företag kändes högst otroligt. Att det var så många 

dagar med dessa stora kursförändringar tror vi snarare beror på att ett fåtal transaktioner 

kan driva kursen. Även nivån på fem procent inkluderade relativt många dagar. De 

företag som stack ut på fem procents nivå var framförallt Pallas Group med 121 

handelsdagar med positiva fundamentala nyheter, och 137 handelsdagar med negativa 

fundamentala nyheter. Även Tagmaster hade många handelsdagar med fundamental 

information, 125 positiva och 129 negativa. Det företag som hade minst antal 

handelsdagar med fundamental information var Eolus Vind. De hade 15 dagar med 

positiva fundamentala nyheter och 9 dagar med negativa fundamentala nyheter.  

 
Tabell 7. Fundamentala nyheter 

 
 

 
 

 

Fundamental information

Pos.5 Neg.5 Övriga Pos.3 Neg.3 Övriga

Africa Oil Corp. 54 40 659 115 103 535

Bringwell AB 14 14 725 69 55 629

C-rad AB 71 47 635 121 128 504

Diadrom Holding AB 44 36 673 77 71 605

Eolus Vind AB 15 9 729 53 36 664

Hansa Medical AB 94 80 579 143 139 471

Insplanet AB 56 58 639 90 87 576

InXL Innovation AB 37 30 686 82 81 590

Oniva Online Group Europé AB 96 113 544 159 172 422

Pallas Group AB 121 137 495 140 154 459

Rasta Group AB 68 65 620 128 116 509

Scandbook Holding AB 20 16 717 45 56 652

Selena Oil & Gas Holding AB 99 121 533 147 189 417

Tagmaster AB 125 129 499 169 191 393

Wise Group AB 32 19 702 94 68 591

Urvalspopulationen 946 914 9435 1632 1646 8017

Antal dagar med stora prisförändringar
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6.7 Prisförändring 
 

Denna variabel mäter stängningskursen vid det aktuella datumet i förhållande till 

stängningskursen föregående dag. För att denna skulle vara jämförbar mellan företagen 

och passande för vår studie är det den procentuella skillnaden dessa emellan vi använt 

oss av. För att vara säkra på att detta inte skulle inverka på vår variabel för 

omnämnande samt uppmäta dess förhållande till den beroende variabeln inkluderades 

denna som en egen variabel. 

 

Vi önskade också kontrollera för om prisförändringen föregående handelsdag haft 

någon inverkan på dagens handel och riskerat påverka vår oberoende variabel 

omnämnande. För detta skapade vi en laggad variabel för prisförändringen. 

 

Vår urvalspopulation hade en genomsnittlig daglig avkastning på 0,13%. Detta kan 

utläsas i Tabell 8 här nedan. Framförallt var det Africa Oil som genererade den högsta 

avkastningen under perioden, 0,26% per handelsdag. Sämst var det i Scandbook som 

hade en negativ genomsnittlig utveckling på 0,07% per handelsdag. Många av företagen 

hade stora standardavvikelser i den dagliga avkastningen, Pallas Group och Selena Oil 

& Gas utmärker sig med 10,39% respektive 9,87%. Den genomsnittliga 

standardavvikelsen för bolagen var 5,42%.  Som ytterligare bevis för hur volatila 

företagen varit redovisar vi de största upp- och nedgångarna som skett i aktiekurserna 

en enskild handelsdag. Selena Oil & Gas mer än fördubblades i värde under en enda 

handelsdag men hade också en dag då man tappade mer än halva sitt värde. Även InXL 

hade en dramatisk ökning med drygt tre fjärdedelar under en enda dag.  Alla företag 

hade handelsdagar där värdet ökat med mer än 20% förutom Rasta Group, Eolus Vind 

och Bringwell. Ur en positiv bemärkelse är det också dessa tre bolag som haft minst 

dramatiska värdeminskningar för en enskild dag.  

Tabell 8. Prisförändring 

 

Prisförändring per handelsdag (%)

Medel σ Lägsta Högsta

Africa Oil Corp. 0,26 3,97 -20,77 40,13

Bringwell AB 0,01 2,26 -11,46 8,61

C-rad AB 0,12 4,64 -34,53 33,67

Diadrom Holding AB 0,14 3,16 -14,41 22,73

Eolus Vind AB -0,01 2,07 -8,46 11,34

Hansa Medical AB 0,25 5,36 -18,54 27,87

Insplanet AB 0,01 4,36 -20,19 43,94

InXL Innovation AB 0,25 4,39 -16,75 76,40

Oniva Online Group Europé AB 0,07 6,30 -20,00 36,90

Pallas Group AB 0,25 10,39 -37,93 71,31

Rasta Group AB 0,13 3,81 -11,36 18,18

Scandbook Holding AB -0,07 2,44 -11,74 22,92

Selena Oil & Gas Holding AB 0,18 9,87 -53,85 108,64

Tagmaster AB 0,17 6,64 -20,59 40,00

Wise Group AB 0,17 2,94 -14,37 21,21

Urvalspopulationen 0,13 5,42 -53,85 108,64
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6.8 Marknadsvärde 
 

Marknadsvärde har också varit en av våra kontrollvariabler och beskriver precis som det 

låter marknadens uppfattning av företagets värde. Studier har visat att detta kan ha en 

effekt på handeln och vi tänker oss att det beror på att större bolag vanligtvis är mer 

kända och har mer institutionella investerare. Förändringarna i bolagens 

marknadsvärden har dock varit väldigt stora, mycket beroende på att många av bolagen 

gjort inte bara en utan flera nyemissioner under denna tidsperiod. I Tabell 9 på nästa 

sida visas värden i miljoner medan variabeln i resultatredovisningen är omräknad till 

hundratals miljoner. I båda fallen syftar detta till att ge lättöverskådliga tabeller. 

 

Vi gjorde också enskilda dummyvariabler för att gruppera bolagen efter storlek och 

kontrollera för påverkan som kan komma från enskilda storlekssegment. En 

dummyvariabel skapades för bolag med ett värde under 100 miljoner kronor och en 

annan för bolag med ett värde över 500 miljoner kronor. Bolag med ett marknadsvärde 

mellan dessa värden, mer än etthundra miljoner men mindre än femhundra miljoner, 

utgjorde referensgrupp. Gränserna valdes så att inget enskilt bolag under någon period 

skulle utgöra en för stor del av sitt segment och därmed riskera att mätningen istället 

skulle bli företagsspecifik. En ytterligare anledning till att vi inkluderade även dessa 

variabler för marknadsvärde var just att bolagens värden varierat mycket. Noteras ska 

göras att de olika företagen kan tillhöra olika dummyvariabler under olika perioder 

beroende på dess utveckling. 

 

I vår deskriptiva statistik har vi valt att beskriva företagen utifrån deras genomsnittliga 

marknadsvärde då bolagen på First North i huvudsak är bolag under tillväxt. Som 

tidigare nämnt har många av bolagen gjort flera nyemissioner vilket försvårade valet av 

hur deras marknadsvärden skulle beskrivas. Bolagen hade också stora upp- och 

nedgångar under åren och får anses volatila, varför vi ansåg att det genomsnittliga 

marknadsvärdet tillsammans med lägsta samt högsta marknadsvärde under perioden gav 

den bästa bilden av bolagen. Standardavvikelserna blev också extremt stora vilket mer 

är en följd av alla nyemissioner än ett bevis på volatiliteten. Volatiliteten beskrivs bäst 

med deskriptiv data för prisförändring som redovisats tidigare i detta kapitel. 

 

I Tabell 9 på nästa sida ser vi att Africa Oil är det bolag i urvalet som haft absolut störst 

genomsnittligt marknadsvärde, en bit över åtta miljarder, nästan tio gånger högre än 

Eolus Vind som hade det näst högsta. Överlag var det stora skillnader i 

urvalspopulationen och det i genomsnitt absolut minsta bolaget var Pallas Group med 

drygt 21 miljoner. Något vi ser som talande för alla nyemissioner och volatilitet i 

bolagen på First North är den deskriptiva data för Selena Oil som visar ett lägsta 

marknadsvärde på just över sex miljoner och ett högsta på drygt 880 miljoner.  
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Tabell 9. Marknadsvärde 

 
 

6.9 Marknadssentiment 
 

Prisförändringar har visat signifikant påverkan på handelsvolymen och med anledning 

av detta tänkte vi oss att även den allmänna sinnesstämningen på våra svenska 

aktiemarknader kunde ha en inverkan på handeln i våra studerade bolag. För att 

kontrollera för detta beslöt vi att använda den procentuella prisförändringen i NASDAQ 

OMX Stockholm 30, indexet för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, 

som mått på börsklimatet. Att vi valde ett annat index än det egna för First North 

grundar sig i att vi önskar använda det som allmänt mått på börsklimatet i Sverige. 

Förändringen i index räknades ut enligt samma princip som för prisförändring. 

 

Vi tänkte att det även vore möjligt att gårdagens börsklimat påverkat vilken handel som 

utförts dagen därpå. Med anledning av detta skapade vi en laggad variabel där vi 

förskjutit föregående handelsdags förändring i index. Genom denna variabel 

kontrollerade vi även för den eventuella effekt ett positivt marknadssentiment skulle 

kunna bidra med till nästkommande handelsdag. 

 

Marknadsindexet hade en genomsnittlig daglig avkastning på 0,028% under denna 

treårsperiod. Standardavvikelsen var 1,32%. Detta visar återigen hur pass volatila 

bolagen i vår urvalspopulation varit, vilken vi visade haft en genomsnittlig daglig 

avkastning på 0,13% och en standardavvikelse på 5,42%. Med vår deskriptiva data i 

Tabell 10 här nedan ämnar vi dock huvudsakligen visa att börsklimatet varit 

genomsnittligt positivt under tidsperioden.  

Tabell 10. Marknadssentiment 

 

Marknadsvärde (Miljoner SEK)

Medel σ Lägsta Högsta

Africa Oil Corp. 8117,24 5605,99 1331,64 20115,56

Bringwell AB 431,31 62,75 330,53 586,17

C-rad AB 263,07 57,43 125,67 432,93

Diadrom Holding AB 95,06 20,08 56,80 144,18

Eolus Vind AB 861,77 256,19 498,41 1388,23

Hansa Medical AB 88,05 33,90 36,31 242,26

Insplanet AB 101,34 27,63 56,80 153,06

InXL Innovation AB 41,58 15,67 21,49 147,38

Oniva Online Group Europé AB 110,31 84,20 20,18 489,00

Pallas Group AB 21,57 9,56 8,83 44,25

Rasta Group AB 249,89 52,14 156,98 452,09

Scandbook Holding AB 52,79 23,88 25,81 124,81

Selena Oil & Gas Holding AB 176,56 132,29 6,21 880,46

Tagmaster AB 39,85 13,63 19,07 65,72

Wise Group AB 178,18 45,62 70,84 266,07

Urvalspopulationen 721,90 2459,54 6,21 20115,56

Marknadssentiment

Medel σ Lägsta Högsta

Nasdaq OMX Stockholm 30 0,028 1,320 -6,731 6,219
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6.10 Tids- och företagsvariabler 
 

Vi önskade också kunna reducera för eventuella skillnader i handelsvolymen som 

förekommit under olika tidsperioder. Av den anledningen skapade vi dummyvariabler 

för att mäta och justera för skillnader dels emellan de tre åren men också för skillnader 

som kunde vara månadsberoende. Vi hade också sett att antalet omnämnanden kunde 

skilja sig mellan åren och månaderna. Dessa variabler döpte vi till årtalet eller månadens 

respektive namn. Det utelämnade året 2011, och den utelämnade månaden november, 

utgör referensvariabler i våra modeller. 

 

Vår urvalspopulation består av 15 företag, många verksamma inom vitt skilda 

industrier, alla med sina säregna egenskaper. Genom hela processen av 

paneldataanalysen har vi tillämpat random effects (beskrivet i kapitel fem, praktisk 

metod) som beaktar annars icke observerbara skillnader företagen emellan. 

Dummyvariablerna för företagen önskar vi lägga till för att kontrollera för tydligare 

skillnader företagen emellan och framförallt höja förklaringsgraden i vår studie. Detta 

för att ytterligare försäkra oss om att företagens skillnader inte har inverkan på variabeln 

för omnämnande. 
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7. Resultat 
 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår studie. För att uppnå vårt huvudsyfte 

samt delsyfte undersökte vi 15 företag. För dessa samlade vi in omnämnanden i tryckt 

och webbaserad press under en period av tre år. Vi har funnit att det i linje med vår 

problemformulering finns ett orsakssamband mellan synlighet i press och omsättning av 

bolagens aktier vilket vi senare utvecklar i analyskapitlet. Skillnader har också kunnat 

observeras för hur påverkan av tryckt kontra webbaserad press skiljer sig.  

 

I alla test vi genomfört har vi använt omsättning av utestående aktier som den beroende 

variabeln. Detta av den uppenbara anledningen att det centrala i vår problemformulering 

varit likviditeten i aktierna. Som oberoende variabel av störst intresse användes alltid 

antalet omnämnanden, dock i olika former. Denna variabel skiljer sig beroende på vad 

vi önskar testa och tydliggörs inför varje resultatredovisning. Olikheterna grundar sig i 

att vi önskat testa hur det totala antalet omnämnanden i både tryckt och webbaserad 

press påverkar omsättningen i aktierna men också dessa former var för sig. Vi har i 

byggandet av modellerna gjort vårt bästa för att på ett pedagogiskt och visuellt vis leda 

läsaren genom vår resultatredovisning. Skapandet av en röd tråd har legat i fokus. 

Denna har vi försökt hålla genom att stegvis bygga upp resultatet för att ge läsaren 

möjlighet att förstå hur våra kontrollvariabler kategoriskt påverkat och styrkt 

möjligheten att våra resultat verkligen beror på ett orsakssamband. Valet att i 

resultatredovisningen kategoriskt addera kontrollvariablerna istället för en åt gången 

beror på att denna annars skulle bli onödigt lång utan att tillföra läsaren någon extra 

förståelse. När vi utfört de statistiska experimenten i STATA har vi dock också provat 

addera dem en i taget vilket genererat samma resultat. I den skriftliga presentationen av 

resultatet beskrivs främst förändringen av omsättningen i aktierna i förhållande till 

omnämnandet, korrelationskoefficienten β. I de tillhörande tabellerna redovisas även 

standardavvikelsen, sigma σ, och den statistiska signifikans, P>z, resultatet har. I 

enskilda fall, när vi funnit detta motiverat, har vi även inkluderat standardavvikelse och 

signifikansnivå i löptext. Detsamma gäller förklaringsgraden, där vi genomgående 

använt oss av den justerade förklaringsgraden. Modellen byggs löpande på med 

kontrollvariablerna för att läsaren enkelt skall kunna följa utvecklingen visuellt. 

 

7.1 Resultat: All press 
 

Det första testet vi utförde var att ställa omsättningen i utestående aktier mot antalet 

omnämnanden i all press. Resultatet ses i Tabell 11 på nästa sida. Detta första test föll 

sig naturligt då det direkt skulle påvisa ifall det fanns någon grund att bygga vidare på. 

En grund i att det fanns någon som helst korrelation mellan hur mycket aktier som 

handlades kontra hur mycket synlighet dessa haft i press. Testet visade att det med hög 

signifikans finns en samvariation mellan variablerna. För varje extra omnämnande 

bolagen haft i press har omsättningen i aktierna för det genomsnittliga bolaget ökat med 

i genomsnitt något över 0,0077%. Detta enkla test visar alltså att det finns en 

samvariation i linje med vår problemformulering och för att styrka att detta också 

kommer av ett orsakssamband inkluderar vi löpande fler oberoende variabler som 

kontrollvariabler. Kontrollvariablernas uppgift har varit att kontrollera för andra 

tänkbara faktorer som kan påverka handelsvolymen och därigenom stärka vår 

undersökning om huruvida det föreligger ett orsakssamband i det vi önskar mäta. 

Förklaringsgraden var efter detta första test låg. Detta var naturligtvis förväntat då vi 
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tänkte oss att omnämnandena kan förklara en del av handeln men givetvis inte all 

handel.  
 

Tabell 11. Resultat omnämnande 1 

 
 

 

Som ett nästa steg kontrollerade vi för vilken effekt pressens omnämnanden av bolagen 

hade de dagar som inte varit handelsdagar. Det vill säga, lördagar, söndagar och övriga 

helgdagar. Effekten uppmättes då nästkommande handelsdag. I detta skede av 

undersökningen fann vi inget signifikant resultat för samvariation dessa emellan. Detta 

stärkte dock vår oberoende variabel av störst intresses samvariation marginellt. När 

även variabeln för omnämnanden med en dags förskjutning inkluderades sjönk istället 

omnämnandets samvariation något, ned till 0,0075%. Inte heller denna kontrollvariabel 

visade sig statistiskt signifikant i detta skede av undersökningen. Detta kan ses i Tabell 

12 här nedan. 

 
Tabell 12. Resultat omnämnande 2 

 
 

De allra viktigaste kontrollvariablerna för att öka trovärdigheten i vår studie ansåg vi 

vara dummyvariablerna för fundamentala nyheter. Beskrivning och ytterligare 

diskussion kring dessa variabler finns i avsnittet om deskriptiv data i kapitel sex, precis 

som för övriga variabler. När vi inkluderat dummyvariablerna på tre procents nivå 

reducerades den samvariation vi önskade mäta genom den oberoende variabeln 

omnämnande ned till 0,0070% per omnämnande vilket kan ses i Tabell 13 på nästa sida. 

Detta för att vi huvudsakligen reducerar för nyheter som är av fundamental karaktär. 

Dummyvariablerna får precis som väntat hög samvariation med omsättningen och är 

också statistiskt signifikanta.  

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande 0,0077 0,0005 0,0000

Konstant 0,1026 0,0732 0,1610

Förklaringsgrad 0,0339

All press

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande 0,0075 0,0005 0,0000

Omnämnande under helgdagar 0,0018 0,0015 0,2310

Förskjutning omnämnande 0,0006 0,0005 0,2720

Konstant 0,0978 0,0777 0,2080

Förklaringsgrad 0,0348

All press
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Tabell 13. Resultat omnämnande 3 

 
 

Ser vi till den deskriptiva statistiken för prisförändringar på First North är 

standardavvikelsen för vår urvalspopulation drygt fem procent. Medelförändringen är 

positiv och nära 0,13% per dag. Aktierna för bolagen listade där är likt tidigare 

diskuterat volatila och ett fåtal avslut kan leda till stora förändringar i aktiekurserna. 

Med anledning av detta valde vi att också undersöka differensen om vi använder 

variabler av typen dummy på just fem procents nivå istället. Resultatet kan ses i Tabell 

14 här nedan. Det visade sig att skillnaden i reduktion för vår oberoende variabel av 

störst intresses, omnämnande, samvariation med omsättningen av aktierna inte var 

särskilt markant. Vi har redovisat dem båda för att tillsammans med motiveringen i 

detta stycke och i deskriptionsavsnittet förklara anledningen till att vi från detta skede 

och vidare i studien använt dummyvariablerna på fem procents nivå.  

 
Tabell 14. Resultat omnämnande 4 

 
 

Förutom att kontrollera för handel vid prisförändringar som kom utav fundamental 

information ville vi även testa om prisförändringar i allmänhet samvarierar med 

omsättningen i aktier och ifall detta påverkar vårt mått. Enligt Tabell 15 på nästa sida 

kan vi utläsa en positiv samvariation mellan handelsvolym och stigande aktiekurser. 

Måttet för omnämnandets påverkan höll sig ändå stabilt och sannolikheten för att vår 

studie visar på ett orsakssamband, inte bara en samvariation, blev ännu starkare.  

 

 

 

 

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande 0,0070 0,0005 0,0000

Omnämnande under helgdagar 0,0010 0,0015 0,5170

Förskjutning omnämnande 0,0005 0,0005 0,3970

Fund.Nyhet.Pos.3 0,1311 0,0120 0,0000

Fund.Nyhet.Neg.3 0,0838 0,0120 0,0000

Konstant 0,0730 0,0831 0,3790

Förklaringsgrad 0,0446

All press

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande 0,0071 0,0005 0,0000

Omnämnande under helgdagar 0,0011 0,0015 0,4750

Förskjutning omnämnande 0,0006 0,0005 0,2940

Fund.Nyhet.Pos.5 0,1442 0,0151 0,0000

Fund.Nyhet.Neg.5 0,0863 0,0154 0,0000

Konstant 0,0835 0,0664 0,2090

Förklaringsgrad 0,0391

All press
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Tabell 15. Resultat omnämnande 5 

 
 

Som ett nästa steg lade vi till variabler för företagens storlek med anledning att 

inkludera skillnader mellan omsättningen i små och stora företag. Två av dessa variabler 

fick statistiskt signifikanta resultat medan den tredje inte visade sig signifikant på 95% 

nivå. Det vi kan utläsa av Tabell 16 här nedan är att större företag i regel har högre 

omsättning i sina aktier. Omnämnandevariabeln reducerades också till 0,0068% per 

omnämnande när vi kontrollerat för marknadsvärde. 

 
Tabell 16. Resultat omnämnande 6 

 
 

Det var för oss tänkbart att marknadens allmänna sinnesstämning kunde påverka 

handelsvolymen, något vi testat för genom att inkludera variabler för avkastningen i 

indexet för NASDAQ OMX Stockholm 30 samma dag respektive dagen före. Inte för 

någon av dessa variabler fick vi någon hög statistisk signifikans. Dess medverkan i 

studien justerade inte heller variabeln för omnämnande vilket vi kan se i Tabell 17 på 

nästa sida. 

 

 

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande 0,0070 0,0005 0,0000

Omnämnande under helgdagar 0,0011 0,0015 0,4740

Förskjutning omnämnande 0,0005 0,0005 0,3590

Fund.Nyhet.Pos.5 0,0694 0,0201 0,0010

Fund.Nyhet.Neg.5 0,1456 0,0190 0,0000

Prisförändring 0,0072 0,0012 0,0000

Förskjutning prisförändring 0,0047 0,0008 0,0000

Konstant 0,0848 0,0725 0,2420

Förklaringsgrad 0,0418

All press

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande 0,0068 0,0005 0,0000

Omnämnande under helgdagar 0,0020 0,0015 0,1880

Förskjutning omnämnande 0,0001 0,0005 0,8190

Fund.Nyhet.Pos.5 0,0770 0,0200 0,0000

Fund.Nyhet.Neg.5 0,1522 0,0189 0,0000

Prisförändring 0,0070 0,0012 0,0000

Förskjutning prisförändring 0,0045 0,0008 0,0000

Marknadsvärde 0,0024 0,0003 0,0000

Marknadsvärde <100m -0,0987 0,0140 0,0000

Marknadsvärde >500m 0,0691 0,0369 0,0610

Konstant 0,1060 0,0686 0,1220

Förklaringsgrad 0,0847

All press
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Tabell 17. Resultat omnämnande 7 

 
 

Den studerade tidsperioden är tre år lång och för omnämnanden samlades data in 

manuellt. Vid insamlandet kunde vi observera stora skillnader såväl års- som månadsvis 

i antal omnämnanden. Vi hade redan före datainsamlandet diskuterat att använda 

dummyvariabler för tidsperioder och efter detta var det än mer uppenbart viktigt att 

testa för och reducera skillnader för differenser mellan olika tidsperioder. 

Dummyvariabler för år samt månader skapades som en följd av detta. Resultatet av att 

inkludera dem i studien kan ses i Tabell 18 på nästa sida. Årens skillnader visar sig 

statistiskt signifikanta medan dummyvariablerna för månaderna inte gör så i de flesta 

fallen. Omsättningen av aktier verkar generellt ha varit högre de två senare åren av vår 

studerade period och inkluderandet av dummyvariablerna för tidsperioderna stärker vår 

oberoende variabel av störst intresse till en genomsnittlig ökning i omsättningen om 

0,0079% per omnämnande. Förklaringsgraden är i detta skede en bit över 8%. 

 

 

 

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande 0,0068 0,0005 0,0000

Omnämnande under helgdagar 0,0019 0,0015 0,2060

Förskjutning omnämnande 0,0001 0,0005 0,8100

Fund.Nyhet.Pos.5 0,0771 0,0200 0,0000

Fund.Nyhet.Neg.5 0,1515 0,0189 0,0000

Prisförändring 0,0070 0,0012 0,0000

Förskjutning prisförändring 0,0045 0,0008 0,0000

Marknadsvärde 0,0024 0,0003 0,0000

Marknadsvärde <100m -0,0987 0,0140 0,0000

Marknadsvärde >500m 0,0690 0,0369 0,0610

Marknadssentiment -0,0033 0,0031 0,2770

Förskjutning marknadssentiment -0,0006 0,0031 0,8390

Konstant 0,1062 0,0686 0,1210

Förklaringsgrad 0,0848

All press
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Tabell 18. Resultat omnämnande 8 

 
 

Det sista vi ville kontrollera för var direkta skillnader företagen emellan. Skillnaderna är 

statistiskt signifikanta för hälften av företagen. Deras respektive skillnader kan studeras 

närmare i Tabell 19 på nästa sida. Precis som med övriga kontrollvariabler inkluderades 

dessa huvudsakligen för att stärka bevisen om att ett orsakssamband mellan 

omnämnandet av bolagsnamnen i pressen påverkar handelsvolym i dess aktier. Även 

efter denna kontroll visar testet att ett omnämnande höjer omsättningen av aktier med 

0,0079% med en standardavvikelse på 0,0006%. Vi anser att det är stärkt att inte bara en 

samvariation föreligger utan att det verkligen föreligger ett orsakssamband, vilket vi 

bygger vidare på i analysen. Förklaringsgraden är 32,72% vilket anses högt för en 

statistisk undersökning inom företagsekonomi (Studenmund, 2011, s. 439). 

 

För våra övriga kontrollvariabler finns också en del intressant värt att uppmärksamma. 

Fundamentala nyheter är likt väntat starkt drivande för omsättningen av aktier. Det 

intressanta fyndet är att det är de negativa fundamentala nyheterna som driver handeln 

allra mest. Desto högre marknadsvärde ett bolag har inverkar också positivt på 

omsättningen i deras aktier. Har företaget ett marknadsvärde överstigande 500 miljoner 

är effekten ännu tydligare, en effekt som efter inkluderandet av alla förklaringsvariabler 

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande 0,0079 0,0006 0,0000

Omnämnande under helgdagar 0,0049 0,0016 0,0010

Förskjutning omnämnande 0,0008 0,0006 0,1570

Fund.Nyhet.Pos.5 0,0766 0,0199 0,0000

Fund.Nyhet.Neg.5 0,1481 0,0189 0,0000

Prisförändring 0,0068 0,0012 0,0000

Förskjutning prisförändring 0,0044 0,0008 0,0000

Marknadsvärde 0,0019 0,0003 0,0000

Marknadsvärde <100m -0,0886 0,0141 0,0000

Marknadsvärde >500m 0,1009 0,0373 0,0070

Marknadssentiment -0,0034 0,0031 0,2730

Förskjutning marknadssentiment -0,0010 0,0031 0,7530

2012 0,0464 0,0107 0,0000

2013 0,0671 0,0110 0,0000

Januari -0,0726 0,0204 0,0000

Februari -0,0253 0,0200 0,2050

Mars -0,0083 0,0195 0,6700

April -0,0040 0,0201 0,8400

Maj 0,0297 0,0196 0,1300

Juni -0,0026 0,0201 0,8960

Juli -0,0460 0,0193 0,0170

Augusti -0,0245 0,0192 0,2020

September -0,0108 0,0195 0,5790

Oktober 0,0373 0,0192 0,0520

December 0,0151 0,0201 0,4520

Konstant 0,0553 0,0703 0,4310

Förklaringsgrad 0,0845

All press
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nu är starkt signifikant. Månadsvariablernas påverkan är överlag inte statistiskt 

signifikanta men visar att handeln är något lägre under sommarmånaden juli. 

 
Tabell 19. Resultat omnämnande 9 

 

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande 0,0079 0,0006 0,0000

Omnämnande under helgdagar 0,0049 0,0016 0,0010

Förskjutning omnämnande 0,0008 0,0006 0,1560

Fund.Nyhet.Pos.5 0,0764 0,0199 0,0000

Fund.Nyhet.Neg.5 0,1481 0,0189 0,0000

Prisförändring 0,0068 0,0012 0,0000

Förskjutning prisförändring 0,0044 0,0008 0,0000

Marknadsvärde 0,0019 0,0003 0,0000

Marknadsvärde <100m -0,0878 0,0141 0,0000

Marknadsvärde >500m 0,1057 0,0379 0,0050

Marknadssentiment -0,0034 0,0031 0,2730

Förskjutning marknadssentiment -0,0010 0,0031 0,7530

2012 0,0466 0,0107 0,0000

2013 0,0674 0,0110 0,0000

Januari -0,0727 0,0204 0,0000

Februari -0,0253 0,0200 0,2050

Mars -0,0082 0,0195 0,6730

April -0,0041 0,0201 0,8400

Maj 0,0296 0,0196 0,1300

Juni -0,0027 0,0201 0,8940

Juli -0,0460 0,0193 0,0170

Augusti -0,0244 0,0192 0,2030

September -0,0107 0,0195 0,5820

Oktober 0,0373 0,0192 0,0520

December 0,0151 0,0201 0,4530

Africa Oil Corp. 0,0545 0,0507 0,2820

Bringwell AB -0,0006 0,0273 0,9830

C-rad AB 0,9933 0,0261 0,0000

Diadrom Holding AB -0,0159 0,0226 0,4810

Eolus Vind AB -0,1533 0,0459 0,0010

Hansa Medical AB 0,0604 0,0223 0,0070

Insplanet AB -0,0767 0,0232 0,0010

Oniva Online Group Europe AB 0,0760 0,0228 0,0010

Pallas Group AB 0,0244 0,0223 0,2730

Rasta Group AB -0,0876 0,0261 0,0010

Scandbook Holding AB 0,0890 0,0222 0,0000

Selena Oil & Gas Holding AB 0,0112 0,0238 0,6380

Tagmaster AB 0,0077 0,0222 0,7290

Wise Group  AB -0,0304 0,0257 0,2380

Konstant -0,0095 0,0262 0,7190

Förklaringsgrad 0,3272

All press
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7.2 Resultat: Tryckt kontra webbaserad press 
 

I vårt delsyfte vill vi undersöka om påverkan av synlighet i tryckt respektive 

webbaserad press skiljer sig.  Med anledning av detta har vi särskiljt variablerna och 

undersökt dem var för sig i en gemensam modell. 

 

Nedan visas Tabell 20 för påverkan i omsättningen av aktier gentemot synligheten i 

tryckt press. I denna enkla regression verkar det finnas en signifikant, om än låg 

samvariation variablerna emellan. Enligt denna modell skulle samvariationen vara att 

0,0027% extra av de utestående aktierna omsätts vid ett extra omnämnande i tryckt 

press. Modellens förklaringsgrad är väldigt låg när endast dessa variabler är 

inkluderade.  

 
Tabell 20. Resultat tryckt kontra webb 1 

 
 

Tabell 21 här nedan visar till skillnad från ovanstående tabell påverkan av 

omnämnanden i den webbaserade pressen istället för den tryckta. Vi kan redan här se att 

ett omnämnande i webbaserad press har betydligt högre samvariation med omsättningen 

av aktier, 0,0152%, än ett omnämnande i tryckt press. Förklaringsgraden är även den 

betydligt högre, 5%. 

 
Tabell 21. Resultat tryckt kontra webb 2 

 
 

Nästa steg var att undersöka dessa variabler tillsammans i statistiska test. Det första 

testet visar enligt Tabell 22 nedan att måttet för omnämnanden i tryckt press kontra 

omsättningen i aktier inte längre är hållbart, samvariationen blir nästintill obefintlig och 

inte heller signifikant. Den webbaserade variabeln är däremot stabil och tydligt 

signifikant. 

 
Tabell 22. Resultat tryckt kontra webb 3 

 
 

 

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande tryckt 0,0027 0,0007 0,0000

Konstant 0,1556 0,0764 0,0420

Förklaringsgrad 0,0031

Tryckt press

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande webb 0,0152 0,0007 0,0000

Konstant 0,1316 0,0726 0,0700

Förklaringsgrad 0,0500

Webbaserad press

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande tryckt 0,0005 0,0007 0,4510

Omnämnande webb 0,0151 0,0007 0,0000

Konstant 0,1283 0,0755 0,0890

Förklaringsgrad 0,0503

Tryckt kontra webbaserad press
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Vid tillägg av kontrollvariablerna för de omnämnanden som skett under helgdagar och 

dagen före den aktuella handelsdagen justeras det direkta webbaserade omnämnandets 

påverkan i vår beroende variabel ned något till 0,0142%. Detta kan ses i Tabell 23 här 

nedan. Trots detta verkar måttet fortsatt stabilt och starkt statistiskt signifikant. 

Omnämnanden på webben från dagen före visar sig också ha samvariation med 

handelsvolymen dagen efter, om än låg. För påverkan av omnämnanden som publicerats 

under helgdagar har vi ingen statistisk signifikans och annars låga värden. 

Omnämnanden i tryckt press verkar fortsatt relativt verkningslöst och långt ifrån 

statistiskt signifikant.  

 
Tabell 23. Resultat tryckt kontra webb 4 

 
 

I Tabell 24 här nedan kan vi se att de viktiga kontrollvariablerna för positiva och 

negativa fundamentala nyheter justerar ned den påvisade samvariationen för 

omnämnanden på webben till 0,0135%. Att måttet skulle justeras ned genom att 

inkludera de fundamentala nyheternas påverkan var väntat. Fundamentala nyheter har 

uppenbarligen en hög samvariation med omsättningen av aktier. Webbens 

omnämnanden visar fortsatt samvariation med handelsvolymen och med större 

sannolikhet har vi stärkt att ett orsakssamband föreligger. Förklaringsgraden är knappt 

6%. 

 
Tabell 24. Resultat tryckt kontra webb 5 

 
 

Slutligen har vi inkluderat alla våra kontrollvariabler. Vi har starka bevis för att 

omnämnanden av bolagen i webbaserad press påverkar omsättningen av deras aktier i 

positiv bemärkelse. Orsakssambandet visar att ett extra omnämnande i webbaserad 

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande tryckt 0,0005 0,0010 0,5920

Omnämnande under helg tryckt 0,0012 0,0018 0,4960

Förskjutning tryckt -0,0001 0,0011 0,8950

Omnämnande webb 0,0142 0,0008 0,0000

Omnämnande under helg webb -0,0007 0,0081 0,9290

Förskjutning webb 0,0042 0,0008 0,0000

Konstant 0,1195 0,0802 0,1377

Förklaringsgrad 0,0553

Tryckt kontra webbaserad press

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande tryckt 0,0005 0,0010 0,6170

Omnämnande under helg tryckt 0,0007 0,0018 0,7020

Förskjutning tryckt -0,0004 0,0011 0,7360

Omnämnande webb 0,0135 0,0008 0,0000

Omnämnande under helg webb -0,0005 0,0081 0,9480

Förskjutning webb 0,0042 0,0008 0,0000

Fund.Nyhet.Pos.5 0,1375 0,0150 0,0000

Fund.Nyhet.Neg.5 0,0787 0,0153 0,0000

Konstant 0,1055 0,0761 0,0000

Förklaringsgrad 0,0593

Tryckt kontra webbaserad press
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press ökar omsättningen med 0,0123%. Ett omnämnande på webben dagen före 

påverkar omsättningen i aktierna med 0,0031%. Resultaten visar också att 

omnämnanden av bolagen i tryckt press inte påverkar omsättningen av deras aktier. 

Detta kan ses i Tabell 25 på nästkommande sida. 

 

De flesta av tidsvariablerna blev inte statistiskt signifikanta i denna studie. 

Dummyvariablerna vi skapade för de enskilda företagen är signifikanta i ungefär hälften 

av fallen och visar de respektive skillnaderna företagen emellan men har framför allt, 

precis som övriga kontrollvariabler, uppfyllt syftet att stärka trovärdigheten för det 

centrala i vår studie. Att det föreligger ett orsakssamband mellan omnämnanden i press, 

i alla fall webbaserad, och handelsvolymen i bolagen på First North.  



59 
 

Tabell 25. Resultat tryckt kontra webb 6 

 

Oms. utestående aktier (%)

β σ P>z

Omnämnande tryckt 0,0014 0,0011 0,2200

Omnämnande under helg tryckt 0,0016 0,0019 0,3930

Förskjutning tryckt 0,0000 0,0011 0,9820

Omnämnande webb 0,0123 0,0008 0,0000

Omnämnande under helg webb -0,0023 0,0080 0,7770

Förskjutning webb 0,0031 0,0008 0,0000

Fund.Nyhet.Pos.5 0,0698 0,0199 0,0000

Fund.Nyhet.Neg.5 0,1425 0,0188 0,0000

Prisförändring 0,0069 0,0012 0,0000

Förskjutning prisförändring 0,0044 0,0007 0,0000

Marknadsvärde 0,0013 0,0003 0,0000

Marknadsvärde <100m -0,0843 0,0141 0,0000

Marknadsvärde >500m 0,0962 0,0378 0,0110

Marknadssentiment -0,0036 0,0031 0,2370

Förskjutning marknadssentiment -0,0016 0,0031 0,6100

2012 0,0010 0,0119 0,9330

2013 0,0216 0,0121 0,0760

Januari -0,0052 0,0218 0,8130

Februari 0,0037 0,0202 0,8540

Mars 0,0260 0,0199 0,1910

April 0,0272 0,0203 0,1810

Maj 0,0512 0,0197 0,0090

Juni 0,0231 0,0203 0,2540

Juli -0,0277 0,0194 0,1520

Augusti -0,0123 0,0192 0,5210

September 0,0025 0,0195 0,8970

Oktober 0,0404 0,0192 0,0350

December 0,0216 0,0201 0,2820

Africa Oil Corp. 0,0494 0,0505 0,3280

Bringwell AB 0,0000 0,0272 1,0000

C-rad AB 0,9945 0,0260 0,0000

Diadrom Holding AB -0,0195 0,0225 0,3860

Eolus Vind AB -0,1433 0,0458 0,0020

Hansa Medical AB 0,0355 0,0224 0,1140

Insplanet AB -0,0615 0,0232 0,0080

Oniva Online Group Europe AB 0,0659 0,0227 0,0040

Pallas Group AB 0,0080 0,0223 0,7180

Rasta Group AB -0,0854 0,0260 0,0010

Scandbook Holding AB 0,0609 0,0223 0,0060

Selena Oil & Gas Holding AB -0,0230 0,0241 0,3400

Tagmaster AB 0,0059 0,0221 0,7900

Wise Group  AB -0,0228 0,0257 0,3750

Konstant 0,0402 0,0267 0,1320

Förklaringsgrad 0,3321

Tryckt kontra webbaserad press
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8. Analys 
 

I analyskapitlet kopplar vi resultatet av vår studie mot de teorier vi fann lämpliga inför 

vår studie, redovisade i kapitel tre. Jämförelser mot resultaten av de tidigare studierna 

redovisade i kapitel fyra inkluderas också. Vi försöker vara tydliga när direkta 

kopplingar mellan vårt resultat, teorier och tidigare studier görs samt när vi inkluderar 

mer av våra egna tankar om resultatet.  

 

8.1 Synlighetens påverkan på likviditeten 
 

Resultatdelen delades upp i två delar för att tydligt redovisa hur vi genomfört vår studie 

och på bästa sätt åskådliggöra tydliga kopplingar mot vårt huvud- och delsyfte. 

Analysdelen delas inte in i två delar för att undvika upprepningar, vilka annars skulle 

vara nödvändiga. Vi har funnit att analysen bättre avhandlas i ett sammanhängande 

avsnitt där skillnader uppmärksammas. 

 

I vår studie har vi funnit och styrkt att det finns ett orsakssamband mellan bolagens 

synlighet i press och omsättningen av deras aktier samma dag. Vidare fann vi att denna 

påverkan inte kommer av all press bolagsnamnet syns i. Påverkan är endast styrkt för 

den webbaserade pressen, där den är mycket starkt statistiskt signifikant.  

Med en extra variabel kontrollerade vi för hur handeln påverkades även dagen efter 

omnämnandet i press skett. Det vill säga den synlighet bolagen haft dagen innan. När vi 

undersökte all press samtidigt fann vi ingen statistisk signifikans för denna påverkan. 

Efter att vi särskiljt den tryckta och webbaserade pressen från varandra kunde vi dock se 

att omnämnandena i den webbaserade pressen hade en effekt även dagen efter, dock 

betydligt mindre än dess direkta påverkan.  

Vi fick ett något förvirrande resultat när vi undersökte hur bolagens synlighet under 

helgdagar påverkade omsättningen i aktierna nästkommande handelsdag. Resultaten var 

förvirrande på grund av att vi för all press fann en signifikant påverkan från 

omnämnandena under helgdagarna. När vi istället särskiljde mellan tryckt och 

webbaserad press fann vi inget signifikant resultat för något av medierna. Med tanke på 

att den webbaserade pressen hade en bevisad släpande påverkan andra dagar trodde vi 

att det skulle vara en påverkan även från helgdagarna. Vår analys av detta är att vi ändå 

inte vill utesluta att synlighet under helgdagar kan ha en påverkan. Vi tror istället att det 

i vår studie inte finns tillräckligt med data angående helgdagarna för den webbaserade 

pressen. För våra bolag gäller att dessa totalt under helgdagarna omnämnts endast 395 

gånger, i genomsnitt endast cirka 33 gånger per bolag. Några av bolagen har inte haft 

några omnämnanden alls under helgdagarna. Endast ett av bolagen har haft över 100 

omnämnanden sammanlagt vilket även det får anses lite för att kunna uppnå statistisk 

signifikans under en så pass lång period. Att den tryckta pressen inte visade någon 

påverkan av helgdagarnas omnämnanden förvånade oss inte men vi förstår inte fullt ut 

varför medierna sammanräknade visade sig signifikanta.  

En snabb sammanfattning av det ovan återgivna resultatet är att likviditeten i aktierna 

för bolagen listade på First North höjs när dessa ges mer synlighet i den webbaserade 

pressen. Synlighet i webbaserad press ökar också handeln i aktierna dagen efter, dock 

inte i samma utsträckning. Utifrån detta bygger vi vidare på analysen.  
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Våra allmänna tankar är att resultaten i stor utsträckning blivit ungefär som vi förväntat 

oss. Resultatet har visat att det bedrivs handel på First North som inte kan förklaras med 

den effektiva marknadshypotesen. Handel som enligt samtliga EMHs stadier, den 

svaga-, halvstarka- och starka formen inte skall förekomma, det vill säga handel som 

har annat än fundamental information som sin grund. Studien visar att det finns 

investerare som använder en betydligt mer invecklad beslutsprocess än vad som antas i 

teorier om effektiva marknader och rationella investerare. Beslutsprocessen förklaras 

bättre utifrån teorin om bounded rationality. Beslut kan tas med väldigt lite information 

och ibland på rent av godtrogen grund. De allra flesta kan nog instämma i att 

utvärderingen av ett företag och dess värde är komplext varför det är logiskt att inte alla 

har tillräcklig kapacitet för att ta perfekta beslut. Vårt resultat har träffande lika resultat 

med den av Statman (1999) som även han drog slutsatsen att EMH kräver för mycket av 

de enskilda investerarna. Även vår studie visar på att det finns investerare på First North 

som inte kan beskrivas som fullt rationella. Individernas beteende kan bättre beskrivas 

enligt teorier inom behavioral finance och dess beslutsprocess genom bounded 

rationality. 

Det snabbare mediet, webben, framstår som det mer intressanta mediet för investerare. 

Detta verkar rimligt då den webbaserade pressen tar allt större marknadsandelar och har 

större räckvidd än många av papperstidningarna. Att investerare söker information 

genom ett snabbt media känns också logiskt då den information de handlar utifrån bör 

vara färsk. Att den tryckta pressen inte visar signifikanta resultat för påverkan tänker vi 

oss kan bero på att investerare anser att den information som kommer i tryckt press är 

betydligt försenad i jämförelse med den som läggs ut på webben.  Även om det inte är 

fundamental information som publiceras på webben kan investerare ha svårt att skilja på 

vad som är information av värde och vad som inte är det. 

Vår studie visar att investerare handlar på information som inte är av fundamentalt 

värde. Detta skulle kunna förklaras av behavioral finance teori om övertro hos 

investerare. Det är möjligt att investerarna tror sig vara informerade och besitta kunskap 

av värde trots att den information de nåtts av inte tillfört någon ny information. Den 

ökade exponeringen av bolagen kan skapa en illusion om att de skulle vara informerade. 

Investerare underskattar lätt risker när de ger sig in i investeringar utan att vara 

informerade och detta kan då leda till den ökade handel vi lyckats mäta. Även om 

Tourani-Rad och Kirkby (2005), som studerat den Nya Zeeländska marknaden, inte 

undersökt hur handelsvolymen påverkas ser vi likheter med deras studie i att ha funnit 

att det finns investerare som handlar av övertro och social påverkan även på First North. 

Glaser och Weber (2007) fann också investerare som kännetecknades av en övertro i sin 

studie på den tyska marknaden. 

Som resultatet har visat kan vi påverkas av vad vi exponeras för i media, precis som 

teorin om social påverkan antyder. Att det endast är den webbaserade pressen som visat 

sig ha en signifikant påverkan tror vi kommer av att det webbaserade mediet är snabbare 

än det tryckta varför vi tänker oss att det är svårare för investerare att på webben skilja 

ny från gammal information. Hur det än är verkar dessa investerare frångå traditionell 

investeringsanalys och mer handla utifrån den känsla de får. Att desto fler aktier handlas 

i takt med att företagen omnämns mer flitigt måste otvivelaktigt tolkas som att 

investerare är känsliga för social påverkan. Shiller och Pound (1989) fann också att 

investerare färgas av social påverkan, då främst genom personliga samtal med bekanta 

varför vår studie är intressant med fyndigheten att denna påverkan verkligen kan styrkas 

även från pressen. 
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Besluten att handla efter att ha läst något om bolagen verkar komma snabbt då 

resultaten visar att påverkan är störst samma dag som bolagen synts i media. Detta 

stärker teorin om representativitet i att det räcker att exponeras för information under 

kort tid för att ta beslut. Att informationen inte heller är av fundamental art eller  

fullständig är också stärkande för att kunna koppla teorin till vårt resultat. 

Generellt för vår undersökning finns tydliga likheter med studien av Grullon, Kanatas 

och Weston (2004) som studerade synlighet ur ett annat perspektiv och likviditet i aktier 

på den amerikanska marknaden. Det perspektiv de tagit var storleken på företagens 

marknadsföringsbudget. Även de fann ett samband mellan synlighet och handelsvolym 

varför också den bör kunna kopplas mot bounded rationality och teorier inom 

behavioral finance. Vår studie visar också resultat i linje med den Baklaci, Olgun och 

Can (2011) utfört på den turkiska marknaden. De fann att investerare som handlar utan 

fundamental information, så kallade noise traders, åtminstone tillfälligt höjer 

likviditeten. Detta stämmer alltså även in på vår studie för handelsplatsen First North. 

Kourtidis, Sevic och Chatzoglou (2011) fann i sin studie på den grekiska marknaden att 

det existerade investerare som främst gjorde transaktioner utifrån vad de läst i tidningar 

och sett på tv. Detta är träffande likt resultatet av vår studie och även de ansåg att dessa 

investerare har karaktärsdrag som övertro och social påverkan. 

 

I våra kontrollvariabler noterade vi att handeln ökade allra mest av negativa 

fundamentala nyheter, mer än vid positiva, vilket går emot studien av Krishnamurti, 

Tian, Xu och Li (2013) som uppmätt det motsatta förhållandet på börsen i Shanghai. 

Tidigare studier i USA hade dock funnit resultat i linje med de i våra kontrollvariabler. 

Förklaringen ansåg man vara att Shanghai var en tillväxtmarknad. First North är 

visserligen en tillväxtmarknad för svenska bolag men Sverige kan knappast klassas som 

en tillväxtmarknad varför denna förklaring kan hålla även i jämförelsen med vår studie. 

Prisförändring var en annan av våra kontrollvariabler och handelsvolymen ska tilläggas 

ha varit positivt korrelerad med denna. Detta är också ett tecken på övertro vilket även 

Statman, Thorley och Vorkink (2006) funnit. Skillnaden är att vi mätte handelsvolymen 

i jämförelse med avkastningen samma dag och dagen därpå medan de mätte 

handelsvolymen månader efter hög avkastning uppmätts.  

 

Att det endast är synlighet på webben som ger signifikanta resultat för ökad aktiehandel 

tycker vi är särskilt intressant. Vi tror att papperstidningen inte spelar en lika viktig roll 

för dagens investerare då webben erbjuder betydligt mer information och att resultatet 

med anledning av detta visar att endast den webbaserade pressen har en inverkan på 

handelsvolymen. Med anledning av detta tror vi att nyhetsbyråernas utveckling mot att 

lägga om stora delar av sin verksamhet till webbsidorna, från den traditionella 

papperstidningen, kan komma att ha en positiv inverkan för likviditeten på våra 

aktiemarknader. 
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9. Slutsats 
 

Vår uppsats har utförts för att undersöka om synlighet i press kan höja likviditeten i 

aktierna för bolagen på First North. För att undersöka detta samlade vi in data för en 

urvalspopulation om 15 bolag. Studiens utfall blev att synligheten, åtminstone i 

webbaserad press, höjer likviditeten i bolagens aktier. Utifrån detta resultat kan vi dra 

slutsatser om att teorin om bounded rationality samt teorier inom behavioral finance är 

nödvändiga för att förklara investerarnas beteende. I detta kapitel besvaras 

problemformulering och syften. Under studiens genomförande har vi funnit fler 

intressanta områden att studera, samt tänkbara utvecklingar av vår studie. Dessa 

förmedlas i slutet av kapitlet.  

 

9.1 Synlighetens påverkan på likviditeten 
 

Efter insamlad och analyserad data anser vi oss ha lyckats besvara studiens 

problemformulering:  

 

Påverkar synligheten av företagsnamnet i press, och i så fall hur, likviditeten i 

aktierna för bolagen listade på First North? 

 

I sökandet av svar på problemformuleringen har vi uppfyllt såväl vårt huvudsyfte som 

delsyfte. Huvudsyftet var i linje med problemformuleringen och delsyftet var att 

undersöka om det i så fall fanns någon skillnad mellan påverkan av synlighet i tryckt 

respektive webbaserad press. 

 

Studien resulterade i att upptäcka ett orsakssamband mellan den synlighet som bolagen 

får i svensk press och likviditeten i dess aktier. När vi mätte för synligheten i all press 

var förhållandet att ett extra omnämnande i press höjde omsättningen av de utestående 

aktierna med 0,0079%. När vi istället särskiljde den tryckta och webbaserade pressen 

fann vi att det endast var den webbaserade pressen som hade en statistiskt signifikant 

påverkan. Orsakssambandet visade sig i det fallet vara att ett extra omnämnande gav en 

ökad omsättning om 0,0123%. Att synlighet i den tryckta pressen skulle ha någon 

påverkan i omsättningen av aktier fann vi dock ingen statistisk signifikans för. 

 

Från resultatet har vi kunnat dra slutsatser om att det finns investerare på First North 

som använder en beslutsprocess som är betydligt mer invecklad att beskriva än vad som 

antas i teorier om effektiva marknader och fullt rationella investerare. Vi har också 

kunnat dra slutsatser om att flertalet av teorierna inom behavioral finance är nödvändiga 

för att kunna förklara deras beteende.  

 

9.1.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 

Vår studie har teoretiskt bidragit med att öka förståelsen för vad som driver handeln på 

First North. Den har också bidragit med att upptäcka att det är skillnader mellan hur vi 

påverkas av tryckt och webbaserad press. Förhoppningen är att vår studie kan väcka 

intresse för vidare forskning av liknande karaktär och utgöra en grund för denna. 

Studien är ytterligare ett bevis på att bounded rationality och teorier inom behavioral 

finance är viktiga för att förstå investerarnas beteende. I och med detta fungerar den 
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också som stöd för att teori om en effektiv marknad och fullt rationella investerare inte 

är hållbart. 

Som praktiskt bidrag ger vår studie incitament till bolagen listade på First North att 

aktivt försöka synas i den webbaserade pressen för att hålla likviditeten i deras aktier 

högre. Den ger också ett bidrag till investerare till att förstå hur de kan påverkas av den 

information de exponeras för. Det är också värdefullt för dem att förstå vad som 

påverkar likviditeten i sina innehav. 

 

9.2 Framtida forskning 
 

Vår studie har undersökt huruvida omnämnanden i press påverkat likviditeten i aktier 

för bolag noterade vid First North under tidsperioden 2011-01-01 till 2013-12-31. Vi 

har även undersökt om det skiljer sig för synlighet i tryckt och webbaserad press. De 

kontrollvariabler vi använt oss av i studien är bland annat prisförändringar i bolagens 

aktier, prisförändringar i indexet Stockholm OMX 30, storlek på företagen, vilken 

månad eller år handeln skett i, med flera. Utifrån resultatet i vår studie rekommenderar 

vi följande forskningsfrågor. 

 

Studien undersökte likviditetspåverkan under en relativt kort period, tre år. Eventuellt 

skulle det vara intressant att undersöka detta för en längre tidsperiod. Särskilt med 

anledning av att informationsflödet ökat med den teknologiska utvecklingen hade en 

jämförelse mellan nutid och exempelvis början av 2000-talet varit intressant. 

Uppdelningen mellan tryckt och webbaserad press hade varit extra intressant för att se 

om den tryckta pressen hade mer betydelse förr. 

 

Ytterligare en parameter som skulle vara intressant att undersöka är bolagens 

ägarstruktur gentemot hur aktiens likviditet sedan påverkats vid frekvent omnämnande i 

press. Då vissa av bolagen på First North har få men väldigt stora ägare, kan det vara 

väldigt få aktier som handlas aktivt. 

 

Det vore även intressant att genomföra vår studie på större marknader. Med större 

bolag, fler aktiva investerare och ett i grund och botten större intresse från media skulle 

kanske utfallet av studien bli annorlunda än på First North. Det uppenbara förslaget 

vore att studera om det finns någon skillnad gentemot Stockholmsbörsen. Ett annat 

alternativ vore att göra en jämförelse mot en mindre handelsplats, förslagsvis 

Aktietorget. 

 

9.3 Sociala aspekter och etik 
 

I vår kvantitativa studie har vi använt oss av data nedladdad från Datastream och en del 

manuellt insamlad från Retriever. Denna data har hanterats noggrant och vi har som 

tidigare beskrivet i uppsatsen säkerställt oss om dess riktighet genom kontakt med 

support hos företagen som förmedlar databaserna samt diverse stickprov. Vi har 

redovisat vårt resultat helt och hållet, utan undantag för att åskådliggöra allt vår studie 

kan tänkas bidra med. De analyser vi gjort och slutsatser vi dragit har vi ansett passande 

utifrån resultatet. 
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Ur en samhällelig synpunkt är nyheter och medial uppmärksamhet ett viktigt verktyg 

för bolag att nå ut till konsumenter. Nyheter och pressreleaser är också ett 

kommunikationsmedel för bolagen att informera nuvarande samt potentiella investerare 

och ägare. Genom media sprider de information om läget i bolaget och hur de förhåller 

sig till förväntningar och utlovade mål. Sociala medier breder ut sig, tidningarnas 

verksamhet förändras och konsumenterna vänjer sig vid att ständigt utsättas för 

information, medvetet såväl som omedvetet. Alternativen för att nå ut till potentiella 

investerare har blivit allt flera. Med anledning av att informationsflödet blir allt större 

blir det också ännu viktigare att förstå hur investerarna påverkas. Med grund i detta 

anser vi att vår studie är till nytta för samhället. Behavioral finance teorier om hur 

investerare kan fungera blir allt mer accepterade och vi tänker oss att alla studier inom 

området är bra bidrag till forskningsområdet.  

 

Resultatet av vår studie har visat att exponeringen av bolagen i webbaserad press 

påverkar investerarna att handla i aktierna. Ur det etiska perspektivet kan det diskuteras 

huruvida det är korrekt av bolag att använda sig av resultatet från vår studie. Om de 

använder sig av vetskapen att ett högre antal framträdanden i den webbaserade pressen 

ökar likviditeten i sina aktier skulle ett "missbruk" av detta kunna göra att investerare 

påverkas att sälja av investeringar i förtid eller köpa aktier på grund av samma effekter. 

Kortfattat så föreligger det en risk att investerare frångår fundamental analys om 

företagen utövar detta systematiskt. 

 

Med denna studies utgångspunkt kring handelsvolymens eventuella beroende av medial 

synlighet har målet varit att delge både investerare och bolag kunskap kring hur 

effekterna av att ofta synas i press kan påverka beslut att sälja och köpa aktier. Då denna 

studie inte görs på uppdrag av något bolag och blir lika tillgänglig för både investerare 

och företag anser vi att det inte föreligger några moraliska tveksamheter för oss som 

författare. Investerare ges insikt i hur de kan påverkas av det som skrivs i media och hur 

de bör förhålla sig till denna information för att inte impulsivt göra tveksamma affärer. 

Vidare ger det givetvis företagen kunskap om en etiskt tveksam åtgärd för att öka 

likviditeten i sina aktier i och med att detta kan påverka investerare till att ta irrationella 

beslut. 
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10. Sanningskriterier 
 

Vid genomförande av kvantitativa studier krävs det att skribenterna på ett objektivt sätt 

granskar det problem som valts att undersökas. Vi har undersökt likviditeten i aktierna 

för bolagen listade på First North gentemot den synlighet de haft i press. Vår 

problemformulering samt vårt huvudsyfte och delsyfte har undersökts genom statistiska 

test. Egna värderingar och personliga åsikter ska inte tillåtas bidra till en studies 

slutsats eller resultat. Med anledning av detta redogör vi i detta kapitel för reliabiliteten 

och validiteten i vår studie. 

 

10.1 Validitet 
 

Validiteten anses ofta vara det absolut viktigaste sanningskriteriet. Det kallas också 

mätningsvaliditet vilket är mycket talande för dess innebörd. Det behandlar just 

huruvida en studie mäter det den ämnar mäta. Om studien inte mäter rätt frågor finns det 

anledning att ifrågasätta hela studien och dess utförande (Bryman & Bell, 2013, s. 63). 

Enligt Befring handlar validitet om huruvida studiens resultat kan ses som godtagbart 

(1994, s. 61). 

 

Ofta talar man om att det finns två olika typer av validitet. Den interna validiteten 

kontrollerar för om den slutsats som dras i studien faktiskt är korrekt eller inte (Bryman 

& Bell, 2013, s. 64). I vårt fall motsvarar den interna validiteten hur korrekt vi lyckats 

mäta hur synligheten i press påverkar handelsvolymen i aktier noterade vid First North. 

I kapitel fem har vi utförligt redogjort för hela studiens förfarande, alla val vi gjort, 

likväl som alla exkluderingar. Vi har också tydligt förklarat vilka statistiska metoder vi 

använt oss av och hur vi har kommit fram till vår slutsats utifrån vår empiriska data. 

Som vi tidigare beskrivit är användandet av paneldata det enda sättet där vi kunnat 

analysera all vår data, bestående av både tvärsnittsdata och tidsseriedata.  

 

Då grundtanken för vår studie är att mäta företags omnämnande i press och dess 

påverkan på likviditeten i aktier har vi valt att inkludera alla typer av nyheter, artiklar 

och telegram. Även alla telegram där enbart kursförändringar och stängningskurser 

förmedlats har inkluderats i vår data, allt för att säkerställa en mätning för det faktiska 

antalet gånger ett företag figurerat i press. Detta för att verkligen inkludera alla 

omnämnanden investeraren kan påverkas av till att medvetet eller undermedvetet handla 

i aktien.  

 

Den andra formen av validitet, extern validitet, rör huruvida den genomförda studien är 

möjlig att applicera på hela populationen (Bryman  & Bell, 2013, s. 64). Då vi 

genomfört ett slumpmässigt urval och inkluderat drygt en femtedel av den totala 

urvalsramen och dessutom utfört studien på en relativt omfattande tidsperiod, tre år, 

anser vi att vår studie kan generaliseras för alla bolag på den svenska delen av First 

North.  
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10.2 Reliabilitet 
 

Tillförlitligheten i en studie kallas med ett finare ord för reliabilitet. Detta är ett 

kriterium i bedömningen av studien.  Reliabiliteten är viktig för en kvantitativ studie 

eftersom det i dessa studier är intressant att veta om ett mått är stabilt eller inte. För att 

en studie skall anses ha hög reliabilitet skall resultatet bli detsamma om studien 

upprepas. Det skall alltså inte påverkas av slumpen (Bryman, 2013, s. 62-63). Vill man 

utveckla ordet innebär det mer specifikt, följdriktigheten, överensstämmelsen och 

pålitligheten i ett mått. När man bestämmer reliabiliteten behöver man ta ställning till 

stabiliteten, den interna reliabiliteten och interbedömarreliabiliteten. Stabilitet innebär 

att måttet inte skall skilja sig i någon större utsträckning vid flera mätningar (Befring, 

1994, s. 61). Intern reliabilitet innebär att omkringliggande faktorer inte får påverka 

utgången av studien. Interbedömarreliabiliteten beror på hur exempelvis svar i öppna 

frågor är föremål för tolkning och kanske ska kategoriseras. Det vill säga om data ur 

denna synvinkel riskerar vara föremål för subjektivitet (Bryman, 2013, s. 170-172). 

 

Vid insamlingen av data i form av aktiekurser, handelsvolym och antalet utestående 

aktier använde vi oss av databasen Datastream vilken bör anses högst tillförlitlig. Under 

insamlandet var vi också i kontakt med deras kundsupport som tydliggjorde att deras 

data var högst tillförlitlig eftersom de får sin data levererad direkt från NASDAQ OMX. 

De tydliggjorde också att de inte hade några kända problem som skulle kunna tänkas 

påverka vår studie. Skulle en ny inhämtning av denna data genomföras kommer den 

sannolikt inte skilja sig från vår och bör då anses ha en hög reliabilitet. Mer specifikt 

bör stabiliteten vara i princip fullständig, den interna reliabiliteten oförändrad och 

interbedömarreliabilitet tillräcklig då ingen subjektiv tolkning eller kategorisering av 

data varit nödvändig. 

 

Vid insamlingen av antalet omnämnanden av bolagen tvingades vi göra detta delvis 

manuellt. Databasen Retriever användes för att samla alla nyheter, artiklar samt 

telegram där bolagen omnämndes och presenterade antalet träffar i såväl tryckt som 

webbaserad press. Det vi fick göra manuellt var då att söka på varje bolagsnamn för 

varje datum under denna tidsperiod och skriva in antalet träffar i Excel. Vid detta 

förfarande finns det en risk att den mänskliga faktorn kan ha påverkat vår data på så vis 

att vi skrivit fel värde på något enskilt datum. Dock har vi under hela datainsamlandet 

suttit tillsammans och fört över värdena för att minimera denna risk. Om något enstaka 

värde blivit felaktigt bör detta inte heller påverka resultatet i nämnvärd utsträckning då 

antalet överförda värden är 16.440 stycken. Vi var också i kontakt med supporten på 

Retriever som bekräftade att vårt tillvägagångssätt var det enda möjliga för denna 

datainsamling. Reliabiliteten kan dock anses vara något lägre på grund av risken att den 

mänskliga faktorn eventuellt kan ha påverkat vår data, om än i väldigt låg grad. Mer 

specifikt är risken att stabiliteten inte är helt fullständig om än hög. 

Interbedömarreliabiliteten bör anses hög då ingen subjektiv tolkning eller kategorisering 

gjorts. Det är faktiska värden som har hämtats. Den interna reliabiliteten bör inte heller 

dra ner studiens reliabilitet då ställningstaganden och val genom hela studien tydligt 

förklarats och inga särskilda förutsättningar påverkat. I tolkningen av studiens resultat 

har vi arbetat för att öka den interna reliabiliteten genom diskussioner. 
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