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Abstract
Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at the
Linnaeus University, 2013
Authors: William Funseth and Tobias Åkesson
Supervisor: Magnus Willesson
Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin
Title: The liquidity route to more informed investment decisions - A study on the
relationship between concentration of ownership and liquidity on Nasdaq OMX.
Background and problem: Previous studies have shown that liquidity can explain
differences in returns in corporate shares, the company's cost of capital and the
valuation of the company. Based on the effects of liquidity we developed a research
question concerning how concentration of ownership effects liquidity of corporate
shares the studies conducted for companies listed on Nasdaq OMX during a period
with major changes on the stock market and is also investigating weather other
company-specific differences can explain differences in liquidity.
Purpose: The study's purpose is to study the relationship between ownership
concentration and liquidity, and whether other factors might explain differences in
liquidity.
Method:	
   The study is conducted with a quantitative method and it’s based on data
collected from 2006-2011 for companies listed on Nasdaq OMX. This collection
method generated 891 observations for each variable and the study yielded a total of
7138 observations with a final loss of 23.5% companies for our sample. We formed a
hypothesis to answer the research question and achieve the purpose of the study.
Conclusions: The study's results confirm the study hypothesis of a negative
relationship between ownership concentration and liquidity and we thus helps to
supplement the existing theory in the field. We also find that firm-specific
differences can be used to explain differences in liquidity. Investors can use the
results of this study to make more informed investment decisions based on how
ownership concentration affects liquidity.
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Sammanfattning
Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet,
2012
Författare: William Funseth och Tobias Åkesson
Handledare: Magnus Willesson
Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin
Titel: Likviditetsvägen till mer informerade investeringsbeslut – En studie om
sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet på Nasdaq OMX.
Bakgrund och problem: Tidigare studier har visat att likviditeten kan förklara
skillnader avkastning i företags aktier, företagets kostnad för kapital och företagets
värdering. Med bakgrund av denna problematik tas studiens frågeställning fram om
vilken effekt ägarkoncentrationen i företaget har på likviditeten i företagens aktier.
Studien är utförd på företag noterade på Nasdaq OMX under en tidsperiod med stora
svängningar på aktiemarknaden och utreder även om andra företagsspecifika
skillnader kan förklara skillnader i likviditet.
Syfte: Studiens syfte är att studera sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet och undersöka om andra faktorer kan förklara skillnader i likviditet.
Metod: Studien genomförs med en kvantitativ undersökningsmetod och baseras på
data insamlad från åren 2006-2011 för företag noterade på Nasdaq OMX. Denna
insamlingsmetod genererande 891 observationer för studiens respektive variabel och
gav totalt 7138 observationer med ett slutgiltigt bortfall på 23,5 % av företagen. Vi
utformade en hypotes för att besvara studiens frågeställning och uppnå syftet med
studien
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   resultat	
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Kapitel 1. Inledning

D

etta kapitel ger en inledande bakgrund till det problem som denna studie
avser studera. Den förändrade aktiemarknaden under senare år diskuteras,
vilket mynnar ut i en problemdiskussion kring vad som kan påverka

likviditeten i en aktie och varför studien är intressant för en investerare. Utifrån
denna problemdiskussion har studiens problemformulering och syfte utformats som
avslutas med en disposition av arbetet.

1.1.

Bakgrund

Sedan 2008 haft världen haft två stora kriser som har skakat om dess ekonomier och
aktiemarknader. Detta har fått till följd att riskerna med att investera i aktier har
kommit upp till ytan, då finanskrisen 2008 fick världens börser att rasa ordentligt.
Många investerare valde i det läget att avyttra sina aktier och därmed allokera sitt
kapital till mindre riskfyllda tillgångar för att skydda sitt innehav. Tillsammans med
den lågräntepolitik som idag förs av länder runt om i världen finns det därför få
alternativ för en investerare att hämta avkastning. Utöver stora svängningar i
aktiepriser går det även att observera att den totala omsättningen på
Stockholmsbörsen har sjunkit sedan finanskrisens utbrott, vilket kan förklaras av att
investerarna inte har återvänt till börsen efter finanskrisen och därmed gjort att
likviditeten är fortsatt låg. Den lägre och avtagande likviditeten på Stockholmsbörsen
kan även vara en förklaring till varför allt färre företag har valt att notera sig på
börsen under denna tidsperiod. Ett av motiven till att göra en börsintroduktion är,
enligt Holmström och Tirole (1993) som hänvisar till Rosenberg och Birdzell (1985),
att få tillgång till kapital för att finansiera sin fortsatta verksamhet. En sjunkande
likviditet på börsen skapar problem, då det blir svårare för företag att få tag på
kapital eftersom allt färre investerare är villiga att handla med aktier.
Samtidigt har det skett en teknisk utveckling på aktiemarknaden, vilket har gjort det
enklare och billigare att handla med aktier, där ett exempel på den svenska
marknaden är uppkomsten av nätmäklarna Nordnet och Avanza. Trots detta har en
minskad likviditet på marknaden kunnat skönjas. Uppkomsten av dessa företag borde
istället

haft

en

stimulerande

effekt

på

likviditeten

då

de

minskar

transaktionskostnaderna genom att pressa de direkta transaktionskostnaderna på
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marknaden, vilket gör det intressant att fundera över hur stor denna nedgång i
likviditet hade varit utan tillkomsten denna tekniska utveckling. Den tekniska
utvecklingen på aktiemarknaden har även lett fram till att ett relativt nytt fenomen
uppkommit, i form av robothandel. Dessa robotar utför köp- och säljorders
automatiskt i en hastighet som tidigare varit omöjlig. Även denna utveckling borde
ha haft en stimulerande effekt på likviditeten på börsen, men har inte heller lyckats
hindra den sjunkande omsättningen.
Att placera i aktier har historiskt sett visat ge en högre avkastning än övriga
tillgångsslag, vilket har fått investerare att söka sig till börsen. Under 2000-talets
senare del har dock avkastningen i aktier minskat samtidigt som finansiella kriser,
med kraftiga fall i aktiekurser som följd, har kommit med allt tätare mellanrum. Den
lägre avkastningen tillsammans med ökade risker kan vara förklaringen till varför
investerare väljer bort handel på aktiemarknaden, till förmån för investeringar i
mindre riskutsatta tillgångar, vilket leder till en lägre likviditet på marknaden.
Förändringar i omsättningen på aktiemarknaden gör det är intressant för företag och
investerare att få tillgång till information kring vilken effekt det har på
aktiemarknaden och dess aktörer. Genom att ha vetenskap kring den effekt
likviditeten har på aktiemarknaden kan aktörer agera utifrån det och anpassa sitt
beteende efter den påverkan det kan ha. Att ha mer information kommer göra det
lättare att fatta beslut baserat på fakta, vilket gör att möjligheten att dessa beslut blir
korrekta ökar då investerare i förväg har information om vilka effekter förändringar i
likviditeten har och minskar risken för att felaktiga beslut fattas baserat på bristande
information. För att få information kan de vända sig till forskningen där forskare
under lång tid studerat hur likviditet på ett representativt sätt ska kunna mätas, vad
som påverkar likviditeten och vilken effekt den har på andra faktorer. Amihud och
Mendelson

(1986)

argumenterar

för

att

likviditeten

varierar

med

transaktionskostnaderna som en investerare möter vid handel i en aktie. Dessa
transaktionskostnader stiger i takt med att likviditeten i en aktie sjunker. Detta
motiveras av bland annat Eleswarapu och Reingaum (1993), Brennan och
Subrahmanyuam (1996), Eleswarapu (1997), Hu (1997) Brennan, Chordia och
Subrahmanyuam (1998), Datar, Naik och Radcliffe (1998), Amihud (2002) samt
Marshall och Young (2003) i sina studier kring likviditetens effekt på en akties
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avkastning och resultat, där de kom fram till att aktier med en lägre likviditet ger en
högre avkastning som ersättning för de högre transaktionskostnaderna genom högre
avkastningskrav i aktierna. Amihud och Mendelson (1986) förklarar att detta även
leder till att företags kostnad för kapital ökar, i företag med en låg likviditet, då
investerarna i dessa aktier har ett högre avkastningskrav vilket kommer påverka
företagets värdering negativt. Den sjunkande likviditeten på börsen kommer med
bakgrund av detta leda till att avkastningskraven ökar på börsen, och att företag
generellt kommer värderas lägre än vid en högre likviditet. Tror inte en investerare
att de kan bli ersatta, enligt det avkastningskrav de önskar, för den risk de tar på sig
vid en investering i aktier kan de istället välja att placera sina tillgångar i andra
sparformer där de ersätts i enlighet med den risk de åtar sig, vilket gör att kapital
försvinner från börsen och likviditeten sjunker.
Att likviditeten i hög grad påverkar avkastningskraven och värderingen på företag
gör det intressant att studera vilka faktorer det är som påverkar likviditeten. En faktor
som i många fall uppkommer inom forskningen kan kopplas till Famas (1980)
agentteori, som innebär att det uppstår en konflikt och medföljande agentkostnader
mellan företag och dess investerare när ägandet separeras från kontrollen. Enligt
denna teori antas dessa agentkostnader minska när ägarkoncentrationen i ett företag
ökar, då de stora aktieägarna erhåller ett incitament för att övervaka och kontrollera
företagsledningen, vilket har en positiv effekt på företagets värdering. Jensen och
Meckling (1976) förklarar dock att det inte finns någon optimal ägarstruktur som
ökar prestationen i alla företag, utan förklarar att marknaden kommer bidra till att
företaget erhåller den ägarstruktur som är optimal för varje enskilt företags
prestation.
Dessa tankegångar kan kopplas till varför Heflin och Shaw (2000), Jacoby och
Zheng (2010) och Ginglinger och Hamon (2012) har valt att studera vilken effekt
ägarkoncentration har på likviditeten, istället för Jensen och Mecklings (1976) teorier
kring prestation. Dessa studier visar att utöver aktiepriset, företagets storlek, risk och
handelsaktivitet har ägarkoncentrationen ett negativt samband med likviditeten i en
aktie. De teorier som ligger till grund för att förklara det negativa sambandet är
handelshypotesen och adverse selection hypotesen (Ginglinger & Hamon, 2012).
Dessa teorier förklarar att det i ett företag med en hög ägarkoncentration finns färre
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fria aktier, då större ägare tenderar att vara långsiktiga vilket begränsar handeln.
Dessutom antas det föreligga en informationsasymmetri mellan blockägare och små
aktieägare vilket begränsar handeln på grund av den osäkerhet som råder mellan de
olika parterna kring företagets verkliga värde.
Det negativa sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet gör att handeln i
företag med en hög ägarkoncentration riskerar att drabbas hårdare i jämförelse med
spritt ägda företag vid en minskad likviditet på aktiemarknaden. På grund av högre
transaktionskostnader i aktier med en lägre likviditet kommer dessutom investerare i
dessa aktier, enligt klienteleffekten, att locka till sig långsiktiga investerare (Amihud
& Mendelson, 1986). Detta gör att aktier med en koncentrerad ägarstruktur
tillsammans med den sjunkande likviditeten på marknaden under de senaste åren
kommer leda till att dessa aktier riskerar att locka till sig långsiktiga investerare,
vilket gör att likviditeten i dessa aktier kommer sjunka ytterligare med efterföljande
konsekvenser i form av ännu högre transaktionskostnader och en ännu lägre
likviditet. Bolton och von Thadden (1998) förklarar detta fenomen som att
likviditeten i en tillgång fungerar som ett utbyte mot kontroll i ett företag.
Den svenska kulturen av stora aktieägare i noterade bolag på aktiemarknaden gör det
intressant att på denna marknad studera sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet baserat på data över de senaste kriserna för att undersöka om tidigare
funnet samband även gäller på den svenska marknaden under kristider. Om det
tidigare negativa sambandet inte gäller under kristider finns det risker att felaktiga
beslut fattas av aktörer på aktiemarknaden och detta kan undvikas om studier görs
under en sådan tidsperiod. En liknande problematik finns även då majoriteten av
tidigare studier kring ägarkoncentrationens effekt på likviditeten är gjorda i USA och
baseras på data innan 2000-talet (se till exempel Heflin & Shaw, 2000 och Jacoby &
Zheng, 2010), vilket gör att det finns risker att resultaten inte kan appliceras i Sverige
under tidsperioden då det är andra förutsättningar på den svenska marknaden. Även
tillkomsten av ny teknik, som förändrar aktiehandeln, kan ha en effekt på sambandet
mellan ägarkoncentration och likviditet. Skillnaderna gör att en studie som utreder
sambandet på den svenska aktiemarknaden kan ge resultat som investerare kan
använda i inför sina investeringsbeslut.
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1.2.

Problemdiskussion

Konflikten som föreligger mellan kontrollen av ett företag och likviditet kan påverka
en akties värde på två olika sätt som är av betydelse för investerare. Först och främst
anses ett företag med en aktieägare som kontrollerar över 5 % av företagets aktier ha
incitament att övervaka företaget (McConnell & Servaes, 1990, Barclay &
Holderness, 1991 samt Bethel, Liebeskind & Opler, 1998), vilket leder till lägre
agentkostnader och en högre värdering på företaget (Holmström & Tirole, 1993).
Den andra effekten kontrollen av företaget antas ha på företagets värde är att en
högre ägarkoncentration antas minska likviditeten i aktien (Heflin & Shaw, 2000,
Jacoby & Zheng, 2010 samt Ginglinger & Hamon, 2012).
Hur ägarkoncentrationen ser ut över världen skiljer sig markant från varandra, där en
stor del av de europeiska företagen har en hög grad av ägarkoncentration till skillnad
mot USA, vars företag till stor del har en spridd ägarstruktur (La Porta, Lopez-DeSilanes & Sheifer, 1999). Detta innebär att den konflikt som tidigare diskuterades
mellan likviditet och kontroll och dess effekt på investerarna och företags värdering
kan se annorlunda ut, vilket kan göra att beslut som baseras på information om
sambandet på annan marknad kan leda till felaktiga investeringsbeslut. I en spridd
ägarstruktur där likviditeten är högre uppstår istället en annan konflikt som borde
uppmärksammas. Denna konflikt uppstår, enligt Bhide (1993), istället mellan det
incitament en aktieägare har för att kontrollera företaget och att sälja av sitt innehav.
Denna konflikt gör att det är mer lönsamt för en investerare att avyttra hela sitt
innehav vid missnöje istället för att kontrollera företaget, då likviditeten i aktien är
hög och transaktionskostnaderna är låga. Dessutom minskas en liten aktieägares
incitament för att övervaka företaget, och därigenom minska agentkostnaderna, då
vinsten av övervakningen kommer delas med övriga aktieägare vilket beskrivs som
free-rider problematiken (Shleifer & Vishny, 1986). Detta får till följd att ett företag
med en hög likviditet riskerar att stå utan en ägare som aktivt kontrollerar företaget
och dess verksamhet. Konflikten mellan kontroll och likviditet gör att det därmed är
intressant för såväl företag som investerare att studera den effekt som
ägarkoncentrationen har på likviditeten i företagets aktie för att kunna fatta mer
informerade och korrekta beslut på aktiemarknaden.
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På den svenska marknaden är det vanligt med röstdifferentierade aktier vilket skiljer
sig från andra marknader, som till exempel USA. Denna skillnad gör att flertalet av
företagen på Stockholmsbörsen kontrolleras genom röststarka aktier. Den effekt
röststarka aktier har på likviditeten, genom dess kontrollfunktion, har tidigare
studerats av Ginglinger och Hamon (2012) på den franska aktiemarknaden. Det
resultat som de kom fram till var att företag som kontrolleras genom röststarka aktier
har en högre likviditet än företag som kontrolleras genom kapital. Förklaringen till
detta är att ett företag som kontrolleras genom röster påverkar övriga investerare i
företaget, då de löper en mindre risk att möta en mer välinformerad investerare
eftersom dessa investerare med större sannolikhet handlar med röststarkare aktier.
Enligt Holmström och Tirole (1993) leder aktier med olika rösträttsvärde till att de
röststarka aktierna (oftast A-aktierna) kommer användas för att kontrollera företaget,
och kommer därför innehas av aktieägare med incitament att utöva kontroll. De
mindre röststarka aktierna (oftast B-aktierna) kommer därför användas för att
övervaka företaget genom att kontinuerligt prissätta företagets prestation. Detta får
till följd att aktier som aktivt omsätts på marknaden handlas av likviditetinvesterare
och inte av investerare med tillgång till privat information om företaget (Holmström
& Tirole, 1993). Investerare med en lång tidshorisont i sina investeringar kommer
därmed koncentrera sitt innehav till de mer röststarka aktierna och därmed erhålla
kontroll. För en investerare kan dessa skillnader påverka valet av investering då
likviditeten kan påverkas beroende på hur kontrollen över företaget innehas, vilket
gör att det investeringsbeslut som är mest optimalt kan skilja sig åt mellan olika
företag.
Genom att studera sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet ur ett
investerarperspektiv öppnas möjligheten att undersöka hur investerarnas handel
påverkas av ägarkoncentrationen, vilket kan användas för att fatta mer välgrundade
investeringsbeslut i framtiden. Gränsen för när ett företag klassas som kontrollerat
ägda och när de klassas som spritt ägda är problematiskt och beror till stor del på
vilket företag som avses. I ett större företag likt Ericsson kan det antas krävas en
lägre andel röster för att investerare ska klassa detta företag som kontrollerat ägt, än
vad som är fallet med ett mindre noterat företag med efterföljande effekter på
likviditeten. För en investerare är sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet
intressant, då det kan användas som ett verktyg för att snabbt förstå hur likviditeten
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generellt kommer vara i ett företag med en hög ägarkoncentration jämfört med en låg
och vilka effekter det kan tänkas ha på dess transaktionskostnader, avkastning och
företagets värdering. Utöver det faktum att ett sådant resultat är intressant för en liten
investerare, är det även intressant för en stor aktieägare i ett företag. Anledningen till
detta är att om en stor aktieägare vill öka sin ägarandel i ett företag kan resultatet i
denna studie användas för att i förväg väga fördelarna med en ökad kontroll mot den
effekt som ökad kontroll har på likviditeten.
Genom att göra observationer av ägarkoncentrationen skapas det även möjligheter att
studera om det går att finna skillnader i likviditet beroende på vilken karaktär den
största aktieägaren har. Motivet till detta val förklaras av att olika karaktärer kan
antas ha olika beteende i sina innehav, enligt Hedlund et al. (1985). Detta innebär att
olika ägarkaraktärer har olika tidshorisonter i sina investeringar, och har därmed ett
skilt investeringsbeteende och kommer söka sig till olika typer av aktier. Det kan
göra att aktier med kortsiktiga investerare, likt finansiella institutioner, som största
aktieägare kan ha en högre likviditet än familjer då de i större utsträckning
värdesätter likviditet och låga transaktionskostnader i sina innehav.

Utöver

ägarkaraktären kommer även denna studie dela upp företagen i olika sektorer för att
kunna ge en ytterligare förklaring till likviditeten då deras olika marknader, risker,
tillväxt och så vidare kan påverka hur investerarna kommer handla i aktien. Tidigare
forskare har undersökt problematiken kring sektorspecifika skillnader mellan företag
(Deckop, 1988; Core, Holthausen & Larcker, 1999; Thomsen & Pedersen, 2000 och
Denis & Osobov, 2008), vilket gör att det kan finnas skillnader i likviditet mellan
olika sektorer. Om vi ser till företag som verkar på tillväxtmarknader, likt ett
nystartat företag inom tekniksektorn, borde de dra till sig mer kortsiktiga investerare
än vad som är fallet för ett äldre industriföretag med en stabil kundbas på grund av
den större risken i företaget. Då det på den svenska aktiemarknaden finns företag
med rösträttsdifferentiering är det, utöver tidigare nämnda företagsspecifika
skillnader, intressant att veta vilken effekt det kan ha på likviditeten, då resultatet
sedan kan användas av investerare för att anpassa sina investeringsbeslut utifrån
företagets förutsättningar för likviditet.
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1.3.

Studiens bidrag

Genom att studera sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet på den svenska
aktiemarknaden kan vi ge bidrag som är teoretiskt, metodologiskt, empiriskt och
praktiskt användbara.
Skillnader i företags ägarkoncentration gör att det blir intressant att undersöka vilka
effekter det för med sig då det kan påverka investeringar i aktier. Genom att utföra en
studie med fokus på vilka effekter ägarkoncentrationen har på likviditeten kan vi
stärka och komplettera den befintliga teorin inom området som till stor del har utförts
innan 2000-talet i USA (se till exempel Heflin & Shaw, 2000 och Jacoby & Zheng).
Då förutsättningarna på aktiemarknaden är under förändring genom allt större
svängningar och en teknologisk utveckling krävs det att studier utförs som testar
sambandet, då ändrade förutsättningar kan göra att befintliga teorier inte längre gäller
idag.
Vi kan ge ett metodologiskt bidrag då vi använder nya mått på ägarkoncentration och
likviditet för att studera sambandet. Vi väljer även att inkludera variabler som kan
visa på skillnader i likviditet som beror på företagsspecifika skillnader. Detta gör att
vi kan undersöka om metoden vi använder även ger liknande resultat som tidigare
studier inom området och kan därmed utveckla en ny metod för studier av
sambandet.
Då vi genomför studien i Sverige som har en hög grad av ägarkoncentration i sina
företag med data som också fångar in stora svängningar på aktiemarknaden samt en
allmänt sjunkande likviditet kan vi ge empiriska bidrag till den befintliga
forskningen, då ny data med nya förutsättningar används som kan påverka
sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet.
Utöver de teoretiska, metodologiska och empiriska bidragen kan studien ge ett
praktiskt bidrag. Resultatet av studien kan användas av både stora som små
investerare för att fatta mer informerade investeringsbeslut, då de i förhand kan
förstå hur en förändring i ägarkoncentration kan påverka likviditeten i aktien med
efterföljande

konsekvenser.

Det

gör

att

investerare

kan

anpassa

sina

investeringsbeslut efter deras preferenser för likviditet. Resultatet kan även vara
praktiskt intressanta för företag på den svenska aktiemarknaden. Att veta hur
	
  

15	
  

	
  
ägarkoncentrationen i företaget påverkar företagets kostnader för kapital genom
likviditeten kan mer informerade beslut fattas om hur den fortsatta verksamheten ska
finansieras, då det kan vara billigare att söka finansiering utanför aktiemarknaden vid
en hög ägarkoncentration jämfört med om företaget har en låg ägarkoncentration.

1.3.

Problemformulering

Baserat på ovanstående diskussion har vi valt att formulera följande
problemformulering:
•

1.4.

Vilken effekt har ägarkoncentrationen på likviditeten i en aktie?

Syfte

Studiens syfte är att studera sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet och
undersöka om andra faktorer kan förklara skillnader i likviditet.
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1.5.

Disposition

Kapitel 2 - Metod
Detta kapitel beskriver studiens teoretiska utgångspunkter, val av forskningsansats
och kunskapssyn som gemensamt förklarar det arbetssätt vi arbetat efter och varför
vi valt denna metod för att besvara studiens frågeställning. Vi avslutar sedan med att
diskutera trovärdigheten i de informationskällor som har använts.

Kapitel 3 - Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen utgår från en diskussion om sambandet mellan
ägarkoncentration och företagets prestation. Vi går sedan vidare till att diskutera de
teoretiska infallsvinklar som kan förklara sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet. Detta utgör tillsammans med tidigare forskning sedan grunden till studiens
hypotes.

Kapitel 4 - Empirisk metod
Den empiriska metoden förklarar studiens undersökningsmetod, där fokus ligger på
att beskriva operationaliseringen. Vidare förs en diskussion över studiens data, dess
inhämtningsmetod, och hur denna inkorporerats till olika variabler som avser
förklara vårt samband. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens variabler,
urval samt en bortfallsanalys av studiens datamaterial.

Kapitel 5 – Empirisk analys
Den insamlade datan presenteras i form av en univariat analys och studiens hypotes
testas genom en bivariat- och en multivariat analys. Genom att sedan testa hypotesen
uppnår vi studiens syfte och kan besvara problemformuleringen.

Kapitel 6 - Slutsatser
I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna som kan dras från den empiriska
analysen, vilket sätts i relation till problemdiskussion, syfte och problemformulering.
Vi presenterar studiens bidrag till den befintliga forskningen och ger förslag till
fortsatt forskning inom området.
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Kapitel 2. Metod

D

etta kapitel beskriver studiens teoretiska utgångspunkter, val av
forskningsansats och val av kunskapssyn som gemensamt förklarar det
arbetssätt vi arbetat efter och varför vi valt denna metod för att

genomföra studien.

2.1. Teoretisk utgångspunkt
För att kunna besvara vår frågeställning och därmed uppnå syftet med denna studie
behöver vi använda en metod som på bäst sätt passar den studie vi ämnar utföra. För
att veta vilken metod som ska användas är det viktigt skapa en förståelse för studiens
problem för att kunna välja en passande metod för studiens genomförande (Bryman
& Bell, 2005). Då det finns befintlig forskning som tidigare har studerat studien
problem, väljer vi därför en metod som är lik tidigare forskares studier för att på så
vis försäkra oss om att den metod vi väljer är rätt för studiens problem. Det gör även
att vi kan säkerställa validiteten i studien genom att vi använder en metod som
verkligen mäter det som studien avser att göra (Bryman & Bell, 2005). Genom att
göra dessa val kan vi därmed säkerställa att sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet studeras på ett korrekt sätt. Utifrån den valda metoden och studiens
frågeställning kommer vi, likt tidigare forskare, formulera en hypotes som kommer
testas för att uppnå syftet med studien.

2.2. Forskningsansats
Då vi väljer att använda en liknande metod som tidigare forskare har använt för att
studera sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet utmynnar vår studie i en
modell som syftar till att testa befintlig teori, vilket Bryman och Bell (2005)
beskriver som en deduktiv forskningsansats. Detta gör även att de teorier som sedan
kommer användas för att förklara om hypotesen kan falsifieras eller ej har använts av
tidigare forskare som en förklaring till det negativa sambandet som tidigare studier
har lyckats finna. Valet av en deduktiv forskningsansats gör att vi på ett
tillfredställande sätt kan testa förhållandet mellan teori och praktik, och därmed
uppnå syftet med studien (Bryman & Bell, 2005).
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En alternativ forskningsansats till att besvara studiens frågeställning är att använda
sig av en induktiv forskningsansats (Bryman och Bell, 2005). Enligt Wallén (1996)
utgår en induktiv studie från empirisk information och ur detta material dras sedan
generella slutsatser och teorier. En viktig förutsättning för att den induktiva ansatsen
ska fungera är att datainsamlingen och urvalet ska ske helt förutsättningslöst och utan
personliga värderingar. Detta är enligt Wallén (1996) svårt då de flesta tankarna
redan har teorier, vilket gör att insamlingen inte blir objektiv. I vårt fall finns tidigare
tankar och teorier om det samband vi ämnar undersöka vilket gör att en induktiv
forskningsansats inte är passande i denna studie, då vi utgår från befintlig forskning
som ska ligga till grund för de slutsatser vi drar utifrån vårt empiriska datamaterial.
Med bakgrund av detta finner vi att användningen av en deduktiv forskningsansats är
den forskningsansats som på bäst sätt lämpar sig för genomförandet av en studie av
sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet.

2.3. Kunskapssyn
Vi vill med vår studie undersöka sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet i
svenska företags aktier och se om tidigare forskarens resultat gäller även här. För att
besvara studiens frågeställning vill vi största möjliga mån behålla vår objektivitet
gentemot det valda forskningsområdet, vilket underlättas av att vi stor grad samlar in
empirisk data från databaser som vi inte kan påverka. Genom att göra detta kan vi
hålla subjektiva värderingar och åsikter utanför denna studie och därmed minimera
risken för att det resultat vi kommer fram till kan anses vara påverkat av utomstående
faktorer, vilket Bryman och Bell (2005) samt Patel och Davidson (2011) beskriver
som

en

positivistisk

kunskapssyn.

Tillsammans

med

den

deduktiva

forskningsansatsen leder valet av en positivistisk kunskapssyn till att studiens resultat
blir generaliserbara och kan användas för att förklara verkligheten, vilket gör att en
investerare kan använda resultaten i sina investeringsbeslut. Detta gör även att det
blir möjligt att i framtiden replikera studien för att utveckla och ge ytterligare
förklaring till sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet.
En alternativ kunskapssyn till studien är den hermeneutiska kunskapssynen, vilken
främst lämpar sig för kvalitativa studier, där studiens resultat tolkas på en subjektiv
bas vilket gör det svårare att dra generaliserbara slutsatser (Patel & Davidsson,
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2011). Då det finns tidigare resultat och teorier inom området hade en sådan metod
riskerat att ge bristfälliga resultat, då det är problematiskt att hålla sig objektiv till
studiens frågeställning. En sådan studie gör att det finns en risk att vi påverkas av
befintliga teorier och kan leda till att vi på ett icke objektivt sätt undersöker
sambandet, vilket leder till att resultaten inte blir tillförlitliga och generaliserbara. Vi
valde därför att inte utveckla denna studie med enkäter och intervjuer inriktade på att
söka svar på de bakomliggande orsakerna kring hur investerare agerar utifrån
ägarkoncentration i sina investeringsbeslut och därmed påverkar likviditeten i aktien.

2.4. Informationskällor och källkritik
Vi ville i denna i studie ge resultat som kan vara användbara för investerare på den
svenska aktiemarknaden. För att dessa resultat ska vara användbara behövde
informationskällorna som användes, för att få fram resultaten, ha en hög grad av
tillförlitlighet. För att kunna säkerställa att källorna hade en hög grad av
tillförlitlighet valde vi att vara kritiska till studiens valda informationskällor.
För att vara kritiska till källorna valde vi därför att basera studien på vetenskapliga
artiklar med innebörden att de är peer reviewed genom att de är granskade och
godkända av experter inom området. Dessa vetenskapliga artiklar hämtades in via
tillgängliga databaser för Linnéuniversitetet och vi använde därför Business Source
Premier och LibHub men även i vissa fall Google Scholar. För att vara ytterligare
kritiska till artiklarna valde vi även att använda artiklar som flertalet forskare inom
området har refererat till då vi bedömde att det är en kvalitetsstämpel för innehållet.
Genom att använda denna metod bedömer vi att studiens valda vetenskapliga artiklar
innehåller en hög grad av tillförlitlighet.
För att få tillgång till den data som studien krävde för att besvara studiens
frågeställning valde vi att inhämta information från Nasdaq OMX, Datastream,
Orbis, företagens årsredovisningar samt Ägarna och Makten. Vi bedömer att
användandet av dessa källor för vår studie bidrog till att ge ett resultat som
investerare kan använda i framtiden, då vi bedömde att dessa källor kan ses som
oberoende och tillförlitliga källor. Vi vill notera att vi är medvetna om att data, som
andra har samlat in och bearbetat med andra ändamål än denna studie, riskerar att
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innehålla brister som kan skada trovärdigheten i de resultat som fås fram utifrån
dessa. Vi bedömer trots det att databaser är en användbar källa för vår studie, då de
har många användare runt om i världen samt att tidigare studier inom området har
använt likvidande databaser i sin informationsinsamling. Även i fallet med
årsredovisningarna bedömer vi att den information som inhämtats från dessa
trovärdiga, då dessa har granskats av oberoende revisorer och att företagen under
tidsperioden har verkat under IFRS lagstiftning. Vi bedömer även den att
informationen från Ägarna och Makten är trovärdig, då den över lång tid har
sammanställts av SIS Ägarservice utan att innehålla några felaktigheter vid
efterkontroller.
Vi har i denna studie använt empiriska metodkällor som fokuserar på
företagsekonomiska metoder såväl som samhällsvetenskapliga metoder. Då vår
studie utförs inom företagsekonomi baseras metodvalen i denna studie på källor som
behandlar

just

företagsekonomiska

metodfrågor.

Vi

använde

sedan

de

samhällsvetenskapliga metoderna för att få fler infallsvinklar på hur problemet i
denna studie på bäst sätt ska kunna studeras.
Genom denna kritiska inställning till informationskällorna bedömde vi att de var
tillförlitliga för studien vilket gjorde det möjligt för oss att utifrån dessa komma fram
till resultat som även är tillförlitliga för en investerare.
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Kapitel 3. Teoretisk referensram

N

edanstående kapitel inleds med en diskussion om sambandet mellan
ägarkoncentration och företagets prestation. Vi fortsätter sedan att
diskutera teoretiska infallsvinklar som kan förklara och påverka

sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet. Utifrån tidigare forskning och
den teoretiska referensramen formuleras sedan den hypotes som kommer användas
för att besvara studiens frågeställning. Vi avslutar kapitlet med att presentera
studiens teoretiska modell och vad studiens resultat kan innebära för modellen.

3.1.

Ägarkoncentration och företagets prestation

För att få en djupare förståelse kring varför ägarkoncentrationens effekt på
likviditeten är av intresse för en investerare att ha vetskap om behöver vi undersöka
de teorier som berör ägarkoncentrationens effekt på företagets prestation. Konflikten
mellan kontroll och likviditet kan kopplas till konflikten som uppstår när ägarna
separeras från kontrollen över ett företag och effekterna av detta har forskare studerat
sedan Berle och Means 1932 uttryckte oro över att kontrollen över företagen
separerades från ägarna (se referens La Porta, Lopez-De-Silanes & Sheifer, 1999).
Ireland (1999) beskriver att separationen innebär att aktieägaren i ett företag har gått
från att aktivt kontrollera företaget, till att i större utsträckning stå utanför företaget
och sprider istället sina innehav mellan olika företag och lämnar över kontrollen och
styrningen till bolagets ledning och styrelse. Denna utveckling leder enligt Fama
(1980) till en agentproblematik och agentkostnader mellan aktieägarna och företaget,
då alla individer antas agera egoistiskt och berika sig på andra, vilket möjliggörs
genom att individen är bristfälligt kontrollerad. Det finns en möjlighet och en risk till
detta, då det antas föreligga informationsasymmetri mellan parterna och kan leda till
att företagets vinster påverkas negativt just på grund av ökande agentkostnader
(Fama, 1980). Denna problematik ska hanteras av bolagsstyrningssystemet i
företaget och enligt Shleifer och Vishny (1997) kommer därför funktionen av
systemet att variera med ägarstrukturen i företaget. I USA, där majoriteten av
studierna mellan ägarkoncentration och likviditet är utförda, är ägarstrukturerna till
stor del spridd, vilket enligt La Porta et al. (1998) och La Porta, Lopez-De-Silanes
och Sheifer (1999) beror på att det finns ett omfattande minoritetsskydd i landet som
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leder till att aktieägarna vågar lämna över kontrollen av företaget till
företagsledningen. La Porta, Lopez-De-Silanes och Sheifer (1999) visar i sin studie
att det i Europa är vanligt med en högre grad av ägarkoncentration jämfört med
USA. Detta beror enligt La Porta, Lopez-De-Silanes & Sheifer (1999) att
minoritetsskyddet i dessa länder inte är lika omfattande som i USA, vilket gör att
ägarna själva vill kontrollera sina innehav i form av att kontrollera en större del av
företagens aktier. Problematiken med detta är att det inte finns någon optimal
ägarstruktur som investerare kan investera efter, då Jensen och Meckling (1976) har
en teori om att ägarkoncentrationen i ett företag är ett resultat av marknaden. Detta
gör att ägarstrukturen i ett företag är den struktur där agentkostnaderna, som uppstår
på grund av separationen mellan ägande och kontroll, är som minst i förhållande till
kostnaden för kontroll. Denna teori kan även utvecklas med Demsetz (1983)
teoretiska argumentation om att ägarkoncentrationen i ett företag är en funktion av
företagets kostnader för övervakning och vinsten av övervakningen. Detta
resonemang fick Demsetz och Lehn (1985) stöd för i en studie två år senare då det
inte gick att hitta något signifikant samband mellan ägarkoncentration och
lönsamhet, vilket innebär att ägarkoncentrationen i ett företag kommer röra sig mot
den struktur där vinsten av övervakning är som högst i förhållande till kostnaderna
och därigenom maximera aktieägarvärdet. Detta resultat kan, enligt Demsetz och
Lehn (1985), även förklaras av att det är aktieägarna i ett företag som medvetet
bestämmer ägarkoncentrationen, vilket gör att ägarkoncentrationen i företaget är den
som på bäst sätt hanterar konflikten mellan ägande och kontroll i ett företag.
Detta innebär alltså att det inte går att fatta investeringsbeslut enbart baserat på
ägarstrukturen i företaget, då det finns skillnader i hur det påverkar företagets
prestation. Dock antas agentkostnaderna minska ju högre ägarkoncentrationen blir,
då innehavaren av dessa aktier får ökade incitament att övervaka och kontrollera
företaget och dess ledning (Zeckhauser & Pound, 1990). Ägarstrukturen i ett företag
kan därmed vara en funktion av aktieägarens behov av att kontrollera företaget.
Bolton och von Thadden (1998) förklarar att en ökad ägarkoncentration även
kommer leda till kostnader i form av en minskning i likviditet. Holmström och Tirole
(1993) förklarar att den värdeökning som sker på grund av minskade agentkostnader
i ett företag, genom en koncentrerad ägarstruktur, begränsas av den negativa effekt
ägarstrukturen har på likviditeten. Detta gör att en av kostnaderna för kontroll som
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behöver vägas mot vinsten av minskade agentkostnaderna är kostnaden för en
minskad likviditet. Innebörden av detta blir att minskningen i likviditet behöver
vägas mot nyttan av att kontrollera företaget och marknaden kommer göra att
företaget intar den struktur som på bäst sätt hanterar denna konflikt.
För en investerare är detta intressant, då likviditeten i företagens aktie är en faktor
som kan påverka kan påverka avkastningen i en investering (Amihud & Mendelson,
1986). För en investerare innebär denna diskussion och resultat att beslut om
investering inte kan fattas enbart baserat på ägarkoncentrationens möjliga effekt på
företagets prestation för att på så sätt nå en högre avkastning på sin investering då,
förhållandet mellan ägarkoncentration och prestation kommer variera mellan olika
företag beroende på företagets förutsättningar och agentkostnader. En hög
ägarkoncentration kan vara optimalt i ett företag och leda till ett maximerat
aktieägarvärde genom en ökad prestation medan det i ett annat företag kan vara
optimalt för aktieägarna att företaget har en låg grad av ägarkoncentration. Detta kan
även kopplas till Bhides (1993) tankar om att den dolda kostnaden för likviditet är att
incitamenten för att kontrollera företaget minskar i takt med att likviditeten ökar, då
det blir relativt sätt billigare att avyttra sina innehav istället för att kontrollera sina
innehav. Detta gör att agentkostnaderna kan öka vilket gör det än mer problematiskt
för en investerare att fatta investeringsbeslut utifrån hur företagets ägarkoncentration
kan påverka företagets prestation.

3.2.

Ägarkoncentration och aktiers likviditet

Att det utifrån ägarkoncentration inte går fatta investeringsbeslut om hur det borde
påverka

företagets

ägarkoncentrationen

prestation
kan

gör

påverka

att
för

man
att

i

kan

titta

förhand

på

kunna

andra

saker

fatta

bättre

investeringsbeslut som passar en investerares preferenser. En av dessa faktorer som
ägarkoncentrationen kan påverka är likviditeten i företagets aktie, vilket enligt
Amihud och Mendelson (1986) kommer ha efterföljande effekter på investerarnas
avkastningskrav och företagens kostnad för kapital och värdering. Nedan presenteras
teoretiska infallsvinklar för varför ägarkoncentrationen kan ha en effekt på
likviditeten.
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3.2.1. Handelshypotesen
Den konflikt som kan antas uppstå mellan ägarkoncentration och likviditet kan
förklaras av två vanligt förekommande teorier i form av handelshypotesen och
adverse selection hypotesen. Handelshypotesen innebär, enligt Ginglinger och
Hamon (2012), att likviditeten begränsas i aktier med en stor aktieägare på grund av
att det finns färre fria aktier i en sådan ägarstruktur. Anledningen till att det finns
färre fria aktier i en ägarstruktur som är koncentrerad jämfört med en spridd
ägarstruktur är för att stora aktieägare antas vara mer långsiktiga i sina innehav och
erbjuder därför mer sällan ut sina aktier till försäljning. Detta gör att utbudet på fria
aktier är lägre och får till följd att det finns färre fria aktier ute på marknaden som
aktivt kan handlas av övriga investerare, vilket påverkar likviditeten negativt. Enligt
Demsetz (1968) har en koncentrerad ägarstruktur även en begränsande effekt på hur
många investerare som kan handla i aktien, vilket sänker likviditeten på grund av att
det blir svårare att hitta säljare och köpare till aktierna. Det resonemang som
Demsetz (1968) för kan också vara anledningen till varför Jacoby och Zheng (2010)
valde att titta på antalet aktieägare i företaget som ett mått på ägarkoncentration för
att studera hur det påverkar likviditeten i företagets aktie. Resultatet av studien blev
också att företag med en större bas av aktieägare även hade en högre likviditet i sin
aktie, allt annat lika.
Vidare innebär handelshypotesen att likviditeten i aktien kommer påverkas av
investerarnas benägenhet att omsätta sin portfölj av aktier, där en högre benägenhet
ger en högre likviditet i företagets aktie (Demsetz, 1968 och Merton, 1987).
Benägenheten att omsätta sitt innehav av aktier i företaget kommer i sin tur påverkas
av investerarens totala innehav i företaget. Enligt McConnell och Servaes (1990),
Barclay och Holderness (1991) samt Bethel, Liebeskind och Opler (1998) antas en
aktieägare med över 5 % av de totala aktierna ha möjlighet att övervaka och
kontrollera företaget, för att på så vis öka avkastningen på sina innehav. Det gör att
deras benägenhet att omsätta sina innehav minskar då de stora aktieägarna har motiv
till att vara långsiktiga i sina innehav och aktivt arbeta för att öka vinsten i företaget,
då det kan vara mer lönsamt än att möta transaktionskostnaderna vid en eventuell
avyttring (Heflin & Shaw, 2000). Stora aktieägares effekt på utbudet av aktier
förstärks enligt Heflin och Shaw (2000) även av att det leder till att mindre
aktieägare lämnar över kontrollen av företaget till de stora aktieägarna och intar ett
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passivt ägarbeteende vid förekomsten av stora aktieägare. Övriga investerares
passiva ägarroll roll kan alltså leda till att likviditeten skadas ytterligare, då färre
aktier omsätts. Den lägre likviditeten som detta leder till kommer göra att
transaktionskostnaderna ökar, vilket i sin tur kan leda till att de stora aktieägarnas
benägenhet till att ändra sina innehav blir än mindre.
Sammanfattningsvis används alltså handelshypotesen som en förklaring till varför
det är en lägre likviditet i koncentrerat ägda företag, vilket antas bero på att det finns
färre fria aktier och färre aktieägare vilket har en negativ effekt på likviditeten.

3.2.2. Adverse selection hypotesen
Utöver handelshypotesen kan även adverse selection förklara det negativa sambandet
mellan

ägarkoncentration

och

likviditet,

och

har

sitt

ursprung

i

den

informationsasymmetri som uppstår när det finns stora aktieägare i ett företag
(Ginglinger & Hamon, 2012). Då stora aktieägare antas ha incitament att kontrollera
företaget kommer de även att söka upp och ha tillgång till mer privat information om
företaget och dess verkliga värde än vad minoritetsägarna antas ha (Morck, Shleifer
& Vishny 1988). Ett problem, som kan uppstå utifrån detta, är att en aktiv aktieägare
kräver en kompensation för att det ska vara lönsamt att vara en aktiv ägare och
därmed täcka de kostnader som uppstår vid en aktiv ägarfunktion. Detta kan leda till
att de kan utnyttja den information som andra aktieägare inte har tillgång till. Detta
gör att sannolikheten för övriga aktörer på marknaden att möta en mer informerad
handlare är högre i ett företag med en stor aktieägare, jämfört med ett spritt ägt
företag (Ginglinger & Hamon, 2012).
På kvotdrivna marknader, till exempel USA, leder den ökade sannolikheten att möta
en mer informerad handlare, till att market makers kommer höja spreaden, vilket har
en negativ effekt på likviditeten (Glosten & Milgrom, 1985 samt Easley & O´Hara,
1987). På en orderdriven marknad, likt Sverige, kommer informationsasymmetrin
leda till adverse selection då investerare i aktier riskerar att möta en investerare med
tillgång till mer information än vad det själva har. Detta kan leda till osäkerhet som
begränsar viljan att handla i företagets aktie, vilket kan ha en negativ effekt på
likviditeten i aktien (Ginglinger & Hamon, 2012). Genom att stora aktieägare antas
ha mer information om företaget riskerar detta dessutom leda till att en eventuell
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avyttring kan uppfattas som en signal på att de stora aktieägarna vet någonting om
företaget som andra investerare inte gör, vilket kan få stora aktieägare att i högre
grad undvika att ändra sina innehav vilket kan begränsa likviditeten. Bolton och von
Thadden (1998) refererar till Coffee (1991) som förklarar att denna effekt kommer
öka ju högre ägarkoncentrationen blir, vilket gör att ju större investerarna blir, desto
mer kommer de dra sig från att ändra sina innehav just av denna anledning.
I ett företag med spritt ägande antas inte denna problematik vara lika påtaglig, då
mindre aktieägare inte har samma incitament att kontrollera sitt innehav och därmed
få tillgång till privat information. Förklaringen till detta är enligt Shleifer och Vishny
(1986) free-rider problematiken som innebär att den eventuella vinst som kommer av
en sådan kontroll behöver delas med övriga investerare i företaget, vilket gör det
olönsamt att utföra denna kontroll. Detta gör att risken att möta en mer informerad
handlare i ett företag med en spridd ägarstruktur är mindre påtaglig, vilket har en
positiv effekt på likviditeten i aktien. Detta begränsar alltså den effekt som adverse
selection har på sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet (Jacoby &
Zheng, 2010).
Sammanfattningsvis innebär adverse selection att likviditeten i en aktie kommer
påverkas av sannolikheten att möta en mer informerad investerare. Denna
sannolikhet antas öka med ägarkoncentrationen i ett företag, vilket gör att det kan
vara en förklaring till det negativa sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet.

3.2.3. Klienteleffekt
Utöver handelshypotesen och adverse selection som teoretiska infallsvinklar till
sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet väljer vi i denna studie att
inkludera ytterligare två stycken teorier som vi bedömer kan ge ytterligare förklaring
till sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet. Den första teorin är
klienteleffekten och innebär att likviditeten i aktier kan påverka investerarnas
investeringshorisont, genom transaktionskostnaderna i aktien, där en investerare med
en lång tidshorisont antas inneha mindre likvida aktier än vad en kortsiktig
investerare gör (Amihud & Mendelson, 1986). Anledningen till detta är för att en

	
  

27	
  

	
  
kortsiktig investerare behöver möta transaktionskostnaderna oftare än en långsiktig
investerare, vilket gör att de kommer söka sig till mer likvida aktier. Detta kan alltså
påverka investerares val av aktier vid investering, då en kortsiktig investerare
kommer föredra att investera i aktier som vid investeringstillfället är likvida, medan
en långsiktig investerare kan välja att investera i mindre likvida aktier. Anledningen
till detta beror enligt bland annat Amihud och Mendelson (1986) samt Datar, Naik
och Radcliffe (1998) på att detta på sikt leder till en högre avkastning som ersättning
för de högre transaktionskostnaderna i aktierna. För att detta antagande ska gälla
behöver marknaden vara effektiv, enligt Famas (1970) effektiva marknadshypotes,
och ersätta investerare för de högre kostnaderna och de risker som en investering i
mindre likvida aktier relativt mer likvida aktier innebär (Amihud & Mendelson,
1986). Då tidigare studier av bland annat Heflin och Shaw (2000), Jacoby och Zheng
(2010) samt Ginglinger och Hamon (2012) har visat att likviditeten i koncentrerat
ägda företag är lägre än vid en spridd ägarstruktur, kan detta enligt klienteleffekten
leda till att övriga investerare i de koncentrerat ägda företagen kan ha en mer
långsiktig investeringshorisont. Detta gör att det borde finnas mer långsiktiga
investerare i aktier med en hög ägarkoncentration än i aktier med en spridd
ägarstruktur med en högre likviditet vilket kan påverka likviditeten i aktien. Detta
resonemang styrks även av Hu (1997) som förklarar att kommer kortsiktiga
investerare föredrar aktier med hög likviditet just på grund av de låga
transaktionskostnaderna.
Förekomsten av mer långsiktiga investerare i företag med en låg likviditet enligt
klienteleffekten kan tillsammans med handelshypotesen och adverse selection leda
till en lägre handelsaktivitet bland investerare i företag med en hög grad av
ägarkoncentration och kan därmed påverka sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet.

3.2.4. Flight to liquidity
En ytterligare avslutande teori som kan användas till att förklara sambandet mellan
ägarkoncentration och likviditet är flight to liqudity, då likviditeten på den svenska
aktiemarknaden sjunker (Nasdaq OMX, 2013a). En sjunkande likviditet på
aktiemarknaden gör att likviditetsriskerna för investerarna ökar och för att minska

	
  

28	
  

	
  
dessa risker kommer de därför att söka sig till mer likvida tillgångar (Amihud, 2002
och Acharya & Pedersen, 2005). Då tidigare studier har påvisat ett negativt samband
mellan ägarkoncentration och likviditet borde alltså denna teori leda till att
investerare, allt annat lika, flyttar sina innehav från företag med en hög
ägarkoncentration till företag med en låg ägarkoncentration för att anpassa sina
innehav efter preferenserna för likviditet. Det gör att teorin kan användas till att
förklara sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet om studien innehåller
förändringar i marknadens likviditet.

3.3.

Hypotesformulering

För att besvara studiens frågeställning och uppnå syftet med studien har vi valt att
formulera en hypotes utifrån den teoretiska referensramen och tidigare forskning för
att studien ska ge användbara resultat för en investerare. Det antas finnas en konflikt
mellan ägarkoncentration och likviditet (Bolton & von Thadden, 1998), och denna
konflikt kan förklaras med hjälp av fyra teorier. Den första är handelshypotesen som
innebär att en ökad ägarkoncentration leder till att det finns färre fria aktier på
marknaden och färre aktieägare i företaget vilket leder till att likviditeten sjunker
(Coffee, 1991 samt Ginglinger & Hamon, 2012). Den andra teorin som kan användas
är adverse selection hypotesen som innebär att aktieägare med en stor andel aktier
antas söka upp och ha tillgång till privat information om företaget (Heflin & Shaw,
2000; Jacoby & Zheng, 2010 samt Ginglinger & Hamon, 2012). Detta ger upphov till
en informationsasymmetri mellan stora och små ägare, vilket gör att sannolikheten
att möta en mer informerad investerare för aktieägarna ökar i en koncentrerad
ägarstruktur. Detta ger en osäkerhet bland övriga investerarare vilket kan påverka
likviditeten negativt. Enligt Amihud och Mendelson (1986) och klienteleffekten har
transaktionskostnaderna i en aktie en effekt på investeringshorisonten, där aktier med
en låg likviditet och höga transaktionskostnader kommer innehas av långsiktiga
investerare på grund av att det är kostsamt för de kortsiktiga investerarna. Detta gör
att aktier med en låg likviditet kommer locka till sig långsiktiga investerare, vilket
kan sänka likviditeten ytterligare i aktien. Vid förändringar i likviditeten på
aktiemarknaden kan en teori som kallas flight to liquidity användas för att förklara
sambandet, då det innebär att investerare kommer allokera sitt kapital till tillgångar
med en högre likviditet med lägre transaktionskostnader (Amihud 2002 samt

	
  

29	
  

	
  
Acharya & Pedersen, 2005). Då tidigare studier av bland annat Heflin och Shaw
(2000), Jacoby och Zheng (2010) samt Ginglinger och Hamon (2012) har funnit ett
negativt samband mellan ägarkoncentration innebär detta alltså investerare kommer
flytta sitt kapital från företag med en hög ägarkoncentration till företag med en
spridd ägarstruktur.
Tillsammans innebär dessa teorier att ett negativt samband mellan ägarkoncentration
och likviditet borde finnas på Nasdaq OMX. Vi väljer därför att i enighet med
tidigare studier av bland annat Heflin och Shaw (2000), Jacoby och Zheng (2010)
samt Ginglinger och Hamon (2012) utforma nedanstående hypotes.
Hypotes: Det finns ett negativt samband mellan ägarkoncentration och
likviditet.
För att skapa en överblick över den teoretiska modellen väljer vi nedan att presentera
vad som kan påverka likviditeten och vad det i sin tur har för effekter som är
intressant för investerare och företag. Vi väljer presentera studiens teoretiska modell
för att öka förståelsen för varför likviditeten är en viktig faktor för en investerare att
ta hänsyn till vid beslut av investering, då tidigare studier av bland annat Jensen och
Meckling (1976) och Demsetz och Lehn (1985) argumenterar för att det inte finns
någon ägarkoncentration som maximerar alla företags prestation. Detta gör att en
investerare inte kan använda ägarkoncentrationen genom dess effekt på företagets
prestation för att fatta mer informerade investeringsbeslut, då den optimala
strukturen för företagets prestation kommer variera med företagen. Modellen
fungerar genom att ägarkoncentrationen är en effekt av de agentkostnader som finns i
företaget, där agentkostnader kan minskas genom en hög ägarkoncentration.
Ägarkoncentrationen kan i sin tur ha en negativ effekt på likviditeten justerat för
företagets storlek, aktiepris och volatiliteten på avkastning (se till exempel Heflin &
Shaw, 2000 och Jacoby och Zheng, 2010). Denna effekt kan enligt tidigare
diskussion förklaras av de teoretiska infallsvinklarna handelshypotesen, adverse
selection, klienteleffekten och flight to liquidity vilka låg till grund av utformandet
av studiens hypotes om ett negativt samband mellan ägarkoncentration och likviditet.
Likviditeten kan sedan ha en effekt på investerarnas avkastningskrav i aktien, vilket
kan leda till en högre kostnad för kapital i företaget som leder till en lägre
företagsvärdering.
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Studien syftar till att studera sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet,
vilket gör att studiens resultat kan påverka den teoretiska modellen som presenteras
nedan. Bekräftas studiens hypotes leder det inte bara till att det föreligger ett negativt
samband mellan ägarkoncentration och likviditet utan också att det finns ett positivt
samband mellan ägarkoncentration och avkastningskravet hos en investerare i en
aktie, vilket innebär att ju högre ägarkoncentration är ju högre blir avkastningskravet.
På grund av detta kan det även leda till att det finns ett positivt samband mellan
ägarkoncentration och företagets kostnad för kapital, vilket innebär en ökad kostnad
för kapital vid en ökad ägarkoncentration. Detta gör även att det kan finnas en
negativ relation mellan ägarkoncentration och företagets värdering, som innebär att
företagets värdering kommer sjunka i takt med ökningar i ägarkoncentration. Om
studien finner ett samband mellan ägarkoncentration och likviditet innebär det alltså
att informationen om sambandet kan användas av en investerare för att i förhand
kunna fatta bättre investeringsbeslut med hänsyn till flertalet faktorer som
likviditeten kan påverka.
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Figur 1: Teoretiskt översiktsmodell
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Kapitel 4. Empirisk metod

D

en empiriska metoden förklarar studiens undersökningsmetod där fokus
ligger på att beskriva operationaliseringen, för att kunna replikera denna
studie.

Vidare

förs

en

diskussion

över

studiens

data,

dess

inhämtningsmetod, och hur denna inkorporerats till olika variabler som används för
att testa studiens hypotes. En motivering kring respektive variabel beskrivs ingående
och en förklaring av studiens urval samt en avslutande bortfallsanalys av
datamaterialet.

4.1. Undersökningsmetod
För att kunna besvara studiens problem behövde vi bestämma oss för vilken metod
som på bäst sätt kunde bidra till att göra det. Då vi utifrån studiens resultat ville dra
generaliserbara

slutsatser

som

en

investerare

kan

använda

inför

sina

investeringsbeslut kunde vi uppnå syftet med studien. För att kunna göra det behövde
vi tillgång till information som vi kunde använda för att förklara ägarkoncentration
och likviditet. Den information som på bäst sätt kan bidra till detta insamlades in
genom en kvantitativ undersökningsmetod, då vi får möjlighet att studera en stor
mängd företag och därmed få tillgång till den data som behövdes för att besvara
studiens problem (Bryman & Bell, 2005). Denna metod har också tidigare forskare
inom området använt, vilket ytterligare stärker valet av vår undersökningsmetod.
En alternativ angreppsmetod för att besvara den frågeställning vi valde att ställa upp
till denna studie hade varit en kvalitativ studie. En sådan studie tenderar, enligt bland
annat Bryman och Bell (2005), leda till färre observationer som dock kan behandlas
mer ingående. Resultateten i en sådan studie skulle i detta fall kunnat ha lett till att vi
kunde få djupare förståelse till varför sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet ser ut som det gör, genom att till exempel intervjua olika investerare
angående deras beteende och hur deras investeringsbeteende påverkas av
ägarkoncentrationen i ett företag. Men då vi, i denna studie, ville dra generella
slutsatser kring hur sambandet har sett ut på Stockholmsbörsen föll valet på en
kvantitativ metod och en datainsamling med många observationer (Bryman & Bell,
2005). Resultatet från en kvantitativ undersökningsmetod är också den mest

	
  

33	
  

	
  
användbara för en investerare, vilket gör oss säkra på den valda metoden är den mest
lämpliga för att besvara studiens frågeställning.

4.2. Tidigare forskning
Då vi valt en kvantitativ undersökningsmetod som tidigare forskare, se till exempel
Heflin och Shaw, 2000; Jacoby och Zheng, 2010 samt Ginglinger och Hamon, 2012),
inom området har använt för att studera sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet blev det därför relevant att även hämta inspiration från dessa för att
säkerställa att problemet besvaras på ett tillfredställande sätt. Vi behöver även
säkerställa att den metod som tidigare forskare har använt är den mest passande för
att uppnå syftet med denna studie. Vi insåg att den metod som tidigare forskare hade
använt inte skulle bidra till att på ett korrekt sätt besvara frågeställningen, utan att vi
behövde anpassa metoden för att ge användbara resultat för en investerare. Vi valde
därför att modifiera tidigare modeller genom att använda andra mått på studiens
huvudvariabler ägarkoncentration och likviditet. Genom att använda tidigare
forskning har vi därmed säkerställt att den metod vi använder är en passande metod
för området och att vi genom modifikation av tidigare modeller kan uppnå syftet med
denna studie.

4.3. Studiens modell
För att testa studiens hypotes och uppnå syftet med studien genom en kvantitativ
undersökningsmetod behövde vi ställa upp en modell som vi kunde använda. Denna
modell har tagits fram med inspiration av tidigare studier men vi har valt att
modifiera den för att den på bästa sätt ska bidra till att lösa studiens problem och ge
användbara resultat för en investerare.
Med hjälp av modellen vill vi förklara skillnader i likviditet i en aktie. Det gör att
den beroende variabeln i vår modell står till vänster om likhetstecknet och den
oberoende variabeln står direkt till höger. De efterföljande variablerna är
kontrollvariabler som vi valt att inkludera för att kunna ge ytterligare förklaring av
det huvudsakliga sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet. Modellen som
används för att testa studiens hypotes presenteras nedan.
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Modell:
Likviditet = Ägarkoncentration + Storlek + Aktiepris + Volatilitet på avkastning +
Ägarkaraktär + Sektor + Rösträttsdifferentiering

4.4. Databehov
För att kunna använda modellen till att besvara studiens hypotes behövde vi fastställa
studiens behov av data. För att kunna dra generaliserbara slutsatser om studiens
samband behövde vi tillgång till en stor mängd data som vi sedan kunde använda för
att kvantifiera studiens modell och dess variabler. Den data studien hade behov av är
ägardata såväl som finansiell data för variablerna likviditet, ägarkoncentration,
storlek, aktiepris volatilitet på avkastning, ägarkaraktär, sektor och förekomsten av
rösträttsdifferentiering. Genom att fastställa studiens databehov har vi skapat oss en
grund för att gå vidare med insamlingen av data för respektive variabel som vi sedan
kan använda för att testa hypotesen.

4.5. Insamling och hantering av studiens data
För att möta studiens tidigare fastställda databehov behövde vi med hjälp av en
kvantitativ datainsamlingsmetod samla in en stor mängd data. Behovet av en stor
mängd data för att dra generaliserbara slutsatser gjorde att det skulle ha varit en
tidskrävande process att samla in denna information manuellt. Då denna studie
gjordes under en begränsad tidsperiod valde vi därför att inhämta finansiell data från
olika databaser. Då vi inte hade tillgång till de databaser tidigare studier använt sig
av valde vi att använda de databaser vi genom Linnéuniversitet för tillfället hade
tillgång till, vilket var Orbis och Datastream. Tidigare studier har även använt data
från databaser för att besvara studiernas problem, vilket ger vår studie validitet då det
är en tidigare använd informationskälla vid studier inom detta ämnesområde och vi
kan säkerställa att vi insamlar data som kan användas för att mäta det som studien
kräver att vi mäter. Eftersom vi använt oss av databaser för att inhämta finansiell
data har vår studie, likt tidigare studier, baserats på sekundärdata, då data har samlats
in och bearbetats av andra (Bryman & Bell, 2005). Det finns flera fördelar med att
använda sig av sekundärdata eftersom det sparar såväl tid samtidigt som det är en
kostnadseffektiv metod, vilket gör att vi kan göra en utförligare analys av materialet
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och uppnå syftet med studien och ge användbara resultat för investerare på den
svenska aktiemarknaden. (Bryman & Bell, 2005).
Vi hade inte möjlighet att samla ägardata från databaser på grund av att den data vi
fick fram från Orbis vid kontroll visade sig vara felaktig, vilket gjorde att vi valde att
inhämta informationen manuellt för att säkerställa att informationen är korrekt och
att vi därmed kan dra trovärdiga slutsatser. För att möta databehovet av ägardata
valde vi därför att använda oss av Ägarna och Makten (Fristedt och Sundqvist, 20072009), som varje år summerar ägardata för de 25 största ägarna i samtliga noterade
aktier på Nasdaq OMX. Denna källa för ägardata fanns inte tillgänglig för samtliga
år som denna studie genomfördes, vilket gjorde att data för 2009 och 2010 behövde
inhämtas från annan källa. Vi valde därför att använda oss av företagens
årsredovisningar för respektive år, då de innehåller den information som studien hade
behov till. På detta sätt har vi samlat in trovärdig data på ett kostnads- och
tidseffektivt sätt och vårt val av insamlingsmetod motiveras ytterligare av att det
under studien gång visade sig att det var svårt att få tillgång till företagens
aktieböcker via Euroclear. Detta kan förklaras av att vi inte var villiga att betala för
informationen och på grund av vår begränsade tidsram inte hade tid att inhämta
informationen i deras lokaler. Denna datainsamlingsmetod gör att vi kan dra
trovärdiga slutsatser om sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet, vilket
gör att vi kan uppnå syftet med studien. Vårt val och motiv för insamlingskällor
innebär att vår studie har baserats på sekundärdata (Bryman & Bell, 2005). En
nackdel med sekundärdata som också visade sig i fallet med ägardata från Orbis är
att vi inte kan säkerställa att informationen är korrekt i samma utsträckning som hade
varit fallet av en kvantitativ datainsamlingsmetod av primärdata (Bryman & Bell,
2005). Nackdelen med primärdata är att det är en tidskrävande process, vilket i vårt
fall gjorde att det inte var möjligt att basera hela datasetet på primärdata under den
tidsram som vi arbetade efter. Trots riskerna med felaktig data från databaser i form
av sekundärdata ansåg vi att fördelarna med studiens valda informationskällor
övervägde nackdelarna. Detta val motiveras ytterligare av att informationskällorna
har många användare runt om i världen samtidigt som tidigare forskare inom
området har tillfredsställt sina studiers databehov genom användandet av likande
källor.
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All data som samlades in från sekundärkällorna sorterades sedan i ett exceldokument, där varje enskild variabel i vår modell placerades under olika flikar för att
skapa en överblick över insamlad data. För att sedan på ett enkelt sätt kunna överföra
datan till det statistikprogram som vi avsåg använda, för att studera sambandet
mellan ägarkoncentration och likviditet, skapade vi en huvudflik i vårt exceldokument där all data sammanställdes för respektive företag. Metoden gav 4 455
observationer för ägarkoncentration, likviditet, aktiepris, storlek och volatilitet som
sedan kunde användas för att testa studiens hypotes. Utöver det användes
dummyvariabler för ägarkaraktär, sektor och rösträttsdifferentiering i vår
hypotesprövning för varje företag för att ge ytterligare förklaring till vad som
påverkar likviditeten i en aktie. Detta gjorde att ytterligare 2673 observationer från
dummyvariablerna

inkluderades

i

vår

hypotesprövning.

Totalt

gav

vår

datainsamlingsmetod 891 observationer för respektive variabel vilket sammanlagt
gav oss 7128 (= 4455 + 2673) observationer som vi kunde använda för att testa
studiens hypotes.
Denna metod för kvantitativa datainsamlingsmetod av sekundärdata gjorde att vi
uppfyllde studiens databehov för modellen, vilket gjorde att insamlad data kunde
användas i modellen för att besvara studien problem samt ge tillförlitliga resultat som
en investerare kan använda vid investeringsbeslut

4.6. Operationalisering
Holme och Solvang (1997) förklarar att en viktig del av en kvantitativ studies
genomförande är övergången från teori till praktik. För denna studie innebär det att
för att vi ska uppnå syftet med studien behöver vi operationalisera teori till mätbara
variabler som sedan kan användas i modellen för att testa studiens hypotes. Genom
att genomföra en utförlig operationalisering kan vi förklara studiens begrepp och
mått för att säkerställa att studien testar det som den avser testa, vilket ger studien
validitet (Bryman & Bell, 2005). Med anledning av detta beskrivs nedan respektive
variabel och hur vi har operationaliserat teorin till praktiskt användbara mått för att
en studie av sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet ska kunna
genomföras på ett användbart sätt för investerare.
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4.6.1. Beroende variabel
Första steget i operationaliseringen, för att testa sambandet mellan ägarkoncentration
och likviditet, är att avgöra vilken variabel som ska förklaras. Då vi i denna studie
ämnar studera vilken effekt ägarkoncentrationen har på likviditeten blir modellens
beroende variabel, likt tidigare studier (se till exempel Jacoby och Zheng, 2010),
likviditet. Detta innebär att resterande variabler i modellen kommer användas för att
förklara en akties likviditet och vi kan därmed uppnå syftet med studien.
Likviditet
Första steget i operationaliseringen av den beroende variabeln likviditet är att
bestämma vilken aktie likviditeten ska beräknas utifrån vid förekomsten av flera
aktier i ett företag. Tidigare forskning inom området likviditet har till stor del utförts
i USA där olika rösträttsaktier inte är lika vanligt som i Sverige (Heflin & Shaw,
2000 samt Jacoby & Zheng, 2010). Detta gjorde att problematiken om vilken aktie
som ska användas vid studier av ägarkoncentration och likviditet var till vår vetskap
bristfälligt diskuterad i tidigare litteratur, vilket gör att hänvisning till tidigare
forskning saknades. Genom att fokusera på problemformuleringen i denna studie
beslutade vi därför att använda likviditetsdata från den aktie som omsätts mest i
företaget vid förekomsten av rösträttsdifferentiering. Valet motiveras ytterligare av
att vi i denna studie vill få fram användbara resultat för en investerare, vilket gör att
sambandet mellan ägarkoncentration och likviditeten i den mest omsatta aktien är
mest relevant då det är i denna aktie som majoriteten av handeln sker och
ägarkoncentrationens effekter kan vara som tydligast.
Genom att göra ovanstående val vid förekomsten av rösträttsdifferentiering kan
syftet

med

studien

uppnås,

då

likviditeten

är

i

fokus.

Nästa

steg

i

operationaliseringen blir att avgöra vilket mått på likviditet som på bäst mäter det
som det avser göra och för att göra det vänder vi oss till befintlig forskning inom
likviditet.
I studier kring likviditet är ett vanligt likviditetsmått spreaden i företagets aktie, som
motsvarar

de

transaktionskostnader

en

investerare

möter

i

en

aktie.

Transaktionskostnaderna antas av Amihud och Mendelson (1986) variera med
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likviditeten, vilket innebär att hög spread motsvarar en låg likviditet och kan därför
användas för att mäta likviditet. Vid studier av ägarkoncentrationens effekt på
likviditeten fungerar spreaden som att ju mer spritt ägt ett företag är ju mindre är
sannolikheten för market makern, på en kvotbaserad aktiemarknad likt USA, att
möta en mer informerad handlare (Heflin & Shaw, 2000). Detta får effekten att
market makern minskar spreaden i aktien och motsvarar en högre likviditet i aktien
då transaktionskostnaderna är lägre. Denna studie utfördes i Sverige, som är en
orderdriven marknad, vilket gjorde att detta mått inte är användbart på samma sätt
som i USA, då det är köparna och säljarnas köp- och säljorders som bestämmer
spreaden (Marshall och Young, 2003). Utöver dessa skillnader argumenterar
Brennan och Subrahamanyam (1995), Brennan, Chordia och Subrahmanyam (1998)
samt Datar, Naik och Radcliffe (1998) för att handelsbaserade mått på likviditet är att
föredra, då det är lättare att få tag på data samt att det på ett fördelaktigt sätt speglar
den faktiska likviditeten i aktien. Motivet till detta kan kopplas till Petersen och
Fialkowskis (1994) argument om att spread är ett bristfälligt mått på likviditet, då det
förekommer handel som inte syns i måttet vilket gör att spreaden riskerar att bli ett
missvisade mått på hur likvid en aktie faktiskt är. Det är förklaringen till att forskare
har börjat använda handelsbaserade mått som ett mått hur likvid en aktie är i
jämförelse med spreaden som mäter market makerns beteende (se till exempel Datar,
Naik & Radcliffe, 1998 samt Jacoby & Zheng, 2010). Utvecklingen i vilket mått som
ska användas för att mäta likviditet motiverade att denna studie skulle använda ett
handelsbaserat mått, då studien utförs på en orderdriven aktiemarknad men också då
det bättre speglar likviditeten i aktien, vilket var syftet med denna studie. Ett
handelsbaserat likviditetmått som har blivit vanligt, på grund av tidigare nämnda
brister i spreaden, för att mäta en akties likviditet är aktieomsättningshastighet
(Datar,

Naik

&

Radcliffe,

1998

samt

Marshall

&

Young,

2003).

Aktieomsättningshastigheten tar hänsyn till hur många utstående aktier det finns i
företaget vilket gör att måttet ger en mer rättvis bild om skillnader mellan olika
företags likviditet än vad till exempel det handelsbaserade måttet volym gör. Då vi
vill studera sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet finner vi det, med
bakgrund

av

tidigare

forskning,

fördelaktigt

att

använda

måttet

aktieomsättningshastighet som mått likviditet, då vi vill studera vad som påverkar
likviditeten i ett företags aktie. Genom att använda aktieomsättningshastighet som
mått på likviditet på den svenska aktiemarknaden kan vi uppfylla syftet med studien,
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då det är det mått som på bäst sätt mäter likviditeten i en aktie vilket gör att resultatet
blir användbart för en investerare.
Efter att ha bestämt vilken aktie som vi ska mäta likviditeten i samt bestämt vilket
mått på likviditet som ska användas i studien kan vi gå vidare till att förklara hur
måttet räknas fram. För att beräkna aktieomsättningshastigheten i denna studie
behövde vi ta fram genomsnittliga dagliga antalet omsatta aktier per månad för
samtliga företag och det genomsnittliga antalet utstående aktier per månad. För att
beräkna fram den dagliga genomsnittliga aktieomsättningen för respektive företag
dividerade vi det årliga genomsnittet på den dagliga handeln med det årliga
genomsnittet för antalet utstående aktier. Detta gav oss ett procentuellt kvotmått
beräknat på liknande sätt som Datar, Naik och Radcliffe (1998), där en högre
aktieomsättningshastighet i innebär att aktien är mer likvid. Genom att använda
aktieomsättningshastighet som ett mått på hur likvid en aktie är följer vi
forskningstrenden inom likviditet och applicerar det på en studie om sambandet
mellan ägarkoncentration och likviditet och uppnådde därmed syftet med studien.
Genom

att

använda

ett

mått

på

den

genomsnittliga

dagliga

aktieomsättningshastigheten per år blir resultatet användbart för en investerare då
värdet inte riskerar att bli missvisande då det inte i stor utsträckning inte drivs av
några enskilda dagar, vilket gör att studien använder ett mått på likviditet på ett för
studien tillfredställande sätt för en investerare.
För att justera för den skevhet som uppstod i måttet på likviditet använde vi dess
naturliga logaritm i vår hypotesprövning. Detta gav oss ett logaritmerat årligt
genomsnittsvärde på företagets dagliga aktieomsättningshastighet som sedan använts
i modellen. Detta gör att sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet inte blir
missvisande, då resultaten inte drivs av en snedfördelning i variablerna och studiens
syfte kan därmed uppnås. Se bilaga 1 för normalfördelningstest av variabeln
aktieomsättningshastighet.

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = (𝑙𝑛)

Årliga  genomsnittet  på  den  dagliga  handeln
Årliga  genomsnittet  för  antalet  utstående  aktier
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4.6.2. Oberoende variabel
För att uppnå syftet med studien behövde vi sedan operationalisera ägarkoncentration
till en mätbar variabel för att studera vilken effekt det har på den beroende variabeln
likviditet. På ett likartat sätt som problematiken med likviditeten uppstår ett problem
rörande vilken ägarandel som ska användas för ägarkoncentrationen där valet handlar
om att använda ägarkoncentration i form av kapital eller röster. Då denna studie
syftade till att studera hur likviditeten påverkas av ägarkoncentrationen fann vi det
mest lämpligt att genomgående och kontinuerligt använda rösträttsandelen vid
förekomsten av rösträttsdifferentiering i ett företag. Motivet till detta val är det är
röstinnehavet som i många fall används för att beskriva hur ägarkoncentrationen ser
ut i ett företaget och det är i enighet med denna del som aktieägaren kontrollerar
företaget och antas minska agentkostnaderna med och incitamentet ökar med
ägarandelen (Holmström & Tirole, 1993).
Utöver

problematiken

med

rösträttsdifferentiering

vid

studier

av

ägarkoncentrationens samband med likviditeten i ett företags aktie finns det många
olika sätt att mäta ägarkoncentration.

Att exakt definiera var gränsen för

ägarkoncentration i ett företag går är problematiskt eftersom att i stora företag kan en
ägare av 6 % av rösterna ses som en kontrollerande ägare av en investerare och
påverka likviditeten, genom handelshypotesen och adverse selection hypotesen
(Ginglinger & Hamon, 2012). I ett mindre företag kan det krävas 20 % av aktierna
för att en investerare ska uppfatta företaget som kontrollägt med efterföljande
effekter på likviditeten. Tidigare forskare har dock valt att göra detta med att olika
gränser för koncentrerat ägande där Heflin och Shaw (2000) och Jacoby och Zheng
(2010) har valt att sätta gränsen vid 5 % ägande för blockägande, Monsen, Chiu och
Cooley (1968) sätter gränsen vid 5% och 10 % och La Porta, Lopez-De-Silanes &
Sheifer (1999) samt Ginglinger och Hamon (2012) sätter gränsen vid 20 %.
Vårt mått på ägarkoncentration är i denna studie andelen av totala rösterna som den
största aktieägaren i företaget har och är för vår vetenskap unikt för denna studie
mellan ägarkoncentration och likviditet. I tidigare studier inom ägarkoncentrationens
effekter på andra faktorer har Monsen, Chiu och Cooley (1968), Gadhoum och Ayadi
(2003) samt Thomsen och Pedersen (2003) använt största aktieägarens andel som
mått på ägarkoncentration. De använder dock sedan största aktieägarens innehav och
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delar in företagen i olika grupper beroende på hur stor andel den största aktieägaren
har och testar om de kan se några skillnader mellan grupperna. Anledningen till att
tidigare studier inom ägarkoncentration och likviditet inte har använt den faktiska
ägarandelen vid studierna kan vara för att majoriteten av studierna är utförda i USA
där förekomsten av kontrollägare inte är lika vanligt som i Sverige samt att det finns
många företag, vilket gör användandet av en exakt definition av största aktieägarens
innehav kan bli tidskrävande vilket gör att forskare kan dra en gräns vid till exempel
5 % för att definiera ägarkoncentrationen i ett företag. Om vi skulle göra det vid en
studie om ägarkoncentration i Sverige kommer i stort sätt samtliga företag klassas
som koncentrerat ägda vilket gör att syftet med studien inte uppnås då vi inte kan
studera effekten på likviditeten på ett tillfredställande sätt. Vi har även möjlighet att
använda den faktiska ägarandelen då det finns färre företag i Sverige, vilket gör att vi
har tid att samla in och använda den informationen. Vid förekomsten att en
aktieägare äger aktier privat och via ett bolag har den sammanlaga ägarandelen
använts då det är med dessa innehav som aktieägaren antas kontrollera företaget.
Med bakgrund av detta bedömer vi att ett mått på ägarkoncentration i form av hur
stor andel den största aktieägaren innehar av de totala rösterna på bästa sätt
motsvarar ägarkoncentrationen i ett företag, då det är den grad som är intressant för
övriga investerare och kan påverka likviditeten i aktien.
Vi valde likt Jacoby och Zheng (2010) använda data för ägarkoncentration från i
slutet av året innan likviditeten mättes. Motivet till det är att det är den ägarstruktur
på bästa sätt mäter hur ägarkoncentrationen har sett ut under året efter då de största
aktieägarna tenderar att vara långsiktiga i sina innehav och är den information som
kan påverka övriga investerares handel året efter. Det finns dock risk för att
ägarkoncentrationen har ändrats under året vilken kan göra att våra empiriska resultat
visar en förenklad bild av verkligheten. Detta är dock ett val vi behöver göra i denna
operationalisering, då vi inte har tillgång till daglig ägarkoncentrationsdata för
företagen samt att det går att göra ett antagande att effekten från förändringar i
ägarkoncentrationen har en tidsfördröjning då resterande aktieägare inte alltid har
vetenskapen att största aktieägarens totala rösträttsandel i företaget har förändrats.
Fördelarna med att ha en sådan exakt definition på ägarkoncentration tillåter oss,
utöver att undvika problematiken med en gränsdragning för koncentrerat ägande,
även att få resultat i den empiriska analysen som visar vilken procentuell effekt 1 %

	
  

42	
  

	
  
förändring i ägarkoncentration har på likviditeten i en aktie, under kontroll för
modellens kontrollvariabler. Genom att göra dessa val kan vi på bästa sätt uppnå
syftet med studien och kan studera hur ägarkoncentrationen påverkar likviditeten och
får fram resultat som kan ligga till grund för framtida investeringsbeslut.
Trots att värdena för skevhet och kurtosis såg bra ut i normalfördelningstabellen
valde vi att använda den naturliga logaritmen för variabeln ägarkoncentration i vår
analys då vi vid kontroll av variabelns normalfördelningskurva uppfattade en skevhet
i

normalfördelning.

Efter

att

vi

hade

logarimerat

denna

variabel

blev

normalfördelningskurvan betydligt bättre och vi minskar risken sambandet mellan
ägarkoncentration och likviditet blir missvisande. I bilaga 2 visas det hur
normalfördelningskurvan

såg

ut

innan

och

efter

samt

vilka

värden

normalfördelningstabellen visade innan och efter i bilaga 1.
Ägarkoncentration = (ln) Procentuell andel av det totala antalet röster den största
aktieägaren i företaget innehar inför varje år.

4.6.3. Kontrollvariabler
För att komplettera den oberoende variabeln ägarkoncentration valde vi att även
inkludera flertalet kontrollvariabler i vår studie, för att justera för skillnader i
företagen som kan påverka sambandet. Genom att inkludera kontrollvariabler i
modellen stärktes validiteten i modellen, då dessa kontrollvariabler kan bidra med att
ge ytterligare förklaring till sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet
(Edling & Hedström, 2003). Utöver kontrollvariablerna kommer vi även att
inkludera tre dummyvariabler som tar hänsyn till karaktären på den största
aktieägaren i företaget, sektorn och om företaget har rösträttsdifferentiering eller inte.
Dessa variabler kan ge resultat om vad som påverkar likviditet i en aktie och vi
uppnår därmed syftet med studien.
För att veta vilka kontrollvariabler som ska inkluderas i modellen har vi vänt oss till
den befintliga forskningen. Tidigare studier inom området ägarkoncentration och
likviditet av bland annat Hanley, Kumar, och Seguin (1993) Brockman och Chung
(1999), Corwin (1999), Heflin och Shaw (2000) samt Jacoby och Zheng (2010) har
använt företagets storlek, aktiepris och volatilitet på avkastning som kontrollvariabler
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vid studier om sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet. För att vi skulle
uppnå syftet med vår studie valde vi i enighet med tidigare studier att även inkludera
dessa

variabler

för

att

ge

ytterligare

förklaring

till

sambandet

mellan

ägarkoncentration och likviditet. Tidigare studier som har studerat sambandet mellan
ägarkoncentration och spreaden som mått på likviditet har även tagit med
handelsaktiviteten som en kontrollvariabel. Handelsaktivitet räknas fram genom att
ta fram det genomsnittliga antalet affärer i aktien per dag under ett år och det
genomsnittliga antalet aktier som byter ägare per dag under ett år. Men då denna
studie har ett handelsbaserat mått på likviditet blir måttet handelsaktivitet inte
relevant, då aktieomsättning är en funktion av handelsaktivitetens variabler och
kommer därför inte användas i vår modell som syftar till att testa studiens hypotes.
Detta är i enighet med Jacoby och Zheng (2010) och deras multivariataregressionsanalys av det handelsbaserade måttet handelsvolym och dess samband
med ägarkoncentrationen. Nedan presenteras motiv till varför kontrollvariablerna har
inkluderats i studiens modell.
Företagets storlek
För att justera för att skillnader i likviditeten inte enbart beror på att företagen är
olika stora kontrolleras detta genom att justera för företagets storlek (Hanley, Kumar,
& Seguin, 1993, Brockman & Chung, 1999, Corwin, 1999, Heflin & Shaw, 2000
samt Jacoby & Zheng, 2010). Ett större företag har till exempel troligtvis fler
aktieägare än ett litet företag och leder enligt bland annat Jacoby och Zheng (2010)
till en högre likviditet i företaget aktie på grund av att fler investerare kan handla
med varandra. Detta gör att ju större företaget är ju högre antas likviditeten vara, allt
annat lika. Genom inkludera denna variabel kan vi säkerställa att sambandet mellan
ägarkoncentration och likviditet inte är en funktion av storleken på företaget.
Företagets storlek definieras som marknadsvärdet av företaget aktiekapital och
beräknas fram genom att multiplicera det genomsnittliga dagliga stängningspriset
under året med det genomsnittliga antalet utstående aktier under året. För att justera
för skevhet i variabeln använder vi dess naturliga logaritm (Heflin & Shaw, 2000 och
Jacoby & Zheng, 2010). Detta ger oss ett logaritmerat årligt genomsnittsvärde på
företagets storlek som sedan används i modellen för att testa studiens hypotes. Se
bilaga 1 för normalfördelningstest.
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Aktiepris
Utöver att företagets storlek kan påverka sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet kan även nivån på aktiepriset, allt annat lika, ha en effekt på likviditeten
(Hanley, Kumar, & Seguin, 1993, Brockman & Chung, 1999, Corwin, 1999, Heflin
& Shaw, 2000 samt Jacoby & Zheng, 2010). Förklaringen till det är att en investerare
kan omsätta en aktie med en lägre prisnivå fler gånger än en aktie med en högre
prisnivå givet en viss kapitalmängd. Detta gör att likviditeten i en aktie som prissätts
lågt, till exempel efter en aktiesplitt, kan ha en högre likviditet än en aktie som har ett
högre aktiepris. Som ett exempel på hur det kan kopplas till praktiken refererar
Collin et al. (2012) till De Ridders (2008) undersökning som får fram att
institutionella investerare i Sverige föredrar att investera i aktier med ett lägre
aktiepris och att detta troligtvis, enligt Collin et al. (2012), beror på just på att aktie
med ett lägre aktiepris tenderar att en högre likviditet, allt annat lika. Att
institutionella investerare föredrar likvida aktier förklarar Coffee (1991) med att de
vill ha möjlighet till att snabbt och billigt kunna göra exit ur sina innehav. Denna
effekt prisnivån har, eller kan ha, på likviditeten kan således påverka relationen
mellan ägarkoncentration och likviditet, vilket gör att vi kontrollerar relationen även
för denna variabel.
För att beräkna kontrollvariabeln aktiepris använde vi oss av det dagliga
stängningspriset för respektive företag. Därefter beräknades aktiepriset genom att
summera samtliga stängningskurser över hela året för respektive företag och
dividerade detta värde med antalet handelsdagar under året. För att justera för den
skevhet som uppstod i variabeln använde vi likt Jacoby och Zheng (2010) dess
naturliga logaritm för att skapa en normalfördelning i variabeln.
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Volatilitet på avkastning
Utöver företagets storlek och aktiepris kan även företagets risk påverka sambandet
mellan ägarkoncentration och likviditet (Hanley, Kumar, & Seguin, 1993, Brockman
& Chung, 1999, Corwin, 1999, Heflin & Shaw, 2000 samt Jacoby & Zheng, 2010).
Skillnader i risk mellan företagens aktier gör att en hög risk kan göra att investerare
kommer föredra att placera i aktie med en lägre risk, allt annat lika. Detta gör att
även likviditeten kan påverkas av hur riskfyllt företaget och dess verksamhet är. För
att mäta risken i ett företags aktie finns olika sätt, och det som användes här som en
kontrollvariabel är den årliga genomsnittliga standardavvikelsen på den dagliga
avkastningen i enlighet med Heflin och Shaw (2010) och Jacoby och Zheng (2010).
Denna variabel tar inte hänsyn till marknaden, likt vad ett betavärde gör, men då
tidigare forskare använder denna variabel i detta format finner även vi det som ett
lämpligt mått på företagets risk. Utöver detta utförs studien med syfte att studera
sambandet mellan ägarkoncentration i företagen och inte med marknaden. För att
göra detta är det mer relevant att använda ett mått på företagets risk, istället för ett
mått på företagets risk i förhållande till marknaden, vilket också motiverar vårt val.
Genom att justera för företagets risk kunde vi få en bättre och mer rättvis bild av
förhållandet mellan ägarkoncentration och likviditet och uppnå syftet med studien.
Volatilitet på avkastning beräknas fram genom att använda data för det dagliga
stängningspriset i en aktie under ett år. För att beräkna fram volatiliteten i
avkastningen

för

respektive

företag

dividerades

stängningskursen

med

stängningskursen dagen innan, detta värde subtraherades sedan med ett för att få
fram den procentuella förändringen i aktiekursen. Denna beräkning utförds sedan på
samtliga stängningskurser under året. Dessa framtagna värden användes sedan för att
räkna ut den genomsnittliga dagliga avkastningen för att utifrån den göra det möjligt
att räkna fram standardavvikelsen. Även denna variabel uppvisade skevhet, vilket
gjorde att vi valde att använda den naturliga logaritmen för att justera för den skevhet
som uppstod i variabeln och därmed skapa en normalfördelning i variabeln. Se bilaga
1 för normalfördelningstest.
Volatilitet på avkastning = (Ln) årligt snitt av standardavvikelsen på den dagliga
avkastningen
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Ägarkaraktär
Utöver att vi använder kontrollvariabler för att ge ytterligare förklaring till
sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet inkluderar vi variabeln
ägarkaraktär på den största aktieägaren i vår modell, för att undersöka om det kan
förklara skillnader i likviditet. Anledningen till att vi att inkludera variabeln
ägarkaraktär som en kontrollvariabel i vår modell är för att vi med hjälp av denna
variabel ville undersöka det finns skillnader i företags likviditet som kan kopplas till
karaktären på den största aktieägaren i företaget. Detta resonemang grundar sig i
tidigare studier och forskning där bland annat Hedlund et al. (1985) för ett
resonemang över hur olika ägare har olika investeringsbeteende vilket i praktiken
borde påverka deras placeringsstrategi. Ett exempel på detta är att institutionella
investerare föredrar innehav i likvida aktier då det ger möjlighet till snabb exit till
låga transaktionskostnader (Coffee, 1991). Motsatsen till detta beteende är aktieägare
med karaktären familj som enligt Hedlund et al. (1985) är mer långsiktiga i sina
innehav och värdesätter därför inte en hög likviditet på samma sätt som institutioner.
Genom att inkludera variabeln ägarkaraktär som en kontrollvariabel kan studiens
modell ge resultat som investerare kan använda för att snabbt få en uppfattning om
hur likviditeten i aktien tenderar att vara enbart baserat på den största aktieägarens
karaktär i förhållande till ett annat företag med en annan aktieägare. För att kunna
göra ägarkaraktären till en användbar kontrollvariabel valde vi att omvandla dessa
till dummyvariabler för att kunna inkludera den i studiens modell och inhämtade
information från företagens årsredovisningar (2009-2010) samt Ägarna och Makten
(Fristedt & Sundqvist, 2007-2009). För att göra detta valde vi att kategorisera ägarna
efter hur övriga investerare kan uppfatta deras karaktär och beteende i fyra olika
grupperingar; institutionella ägare, industriella investerare, utländska investerare och
familjeägare. Denna kategorisering är i enighet med kategoriseringar utfört av Collin
et al. (2012). Vi valde att genomgående kategorisera ägare som familjeägare i de fall
där den största ägaren benämndes vid namn, namn plus familj eller namn plus bolag
(till exempel i fallet med H&M, där den största ägaren är Stefan Persson med familj
och bolag). I denna kategori väljer vi även att inkludera den svenska staten, då de
antas ha ett likvärdigt långsiktigt beteende som familjer. Institutionella ägare består
av investmentbolag, försäkringsbolag, stiftelser, föreningar, fonder och banker.
Övriga bolag kategoriseras som industriella investerare. De utländska ägarna
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innefattar samtliga investerare där den största ägaren kommer från ett annat land än
Sverige, oavsett om de är familjer, industriella investerare eller institutionella
investerare. Denna uppdelning är gjord enligt det beteende som ägarkaraktären
generellt antas ha (Hedlund et al., 1985).
Denna information användes sedan för att kategorisera de olika ägarna i de tidigare
nämnda grupperingarna utifrån vilken typ av ägare de är, vilket vi sedermera kodade
enligt följande; 1=institutionella ägare, 2=industriella investerare, 3=utländska
investerare och 4=familjeägare. Denna metod gjorde det möjligt att studera
skillnader i likviditet som kan kopplas till karaktären på den största aktieägaren i
företaget och vi uppfyller därmed syftet med studien om att undersöka ytterligare
faktorer som kan förklara skillnader i likviditet.
Ägarkaraktär = Karaktären på den största rösträttsägaren i företaget.

Sektor
Att inkludera sektor som en kontrollvariabel för att möjliggöra att finna skillnader i
likviditet kan även det användas som ett verktyg av en investerare för att bedöma
likviditeten i företaget. Att studera skillnader i företag som beror på att de agerar i
olika branscher är någonting som flertalet tidigare studier har gjort (Deckop, 1988;
Core, Holthausen & Larcker, 1999; Thomsen & Pedersen, 2000 och Denis &
Osobov, 2008). Även om dessa tidigare studier inte har samma inriktning på sina
studier, som vi har på vår, kan vi med hjälp av den diskussion som förs kring
relevansen av att inkludera sektor som en kontrollvariabel för att finna skillnader
mellan olika företagsbranscher även är något som passar till den studie vi ämnar
utföra. Vid användandet av sektor som en kontrollvariabel kan vi, likt Deckop
(1988), finna skillnader mellan olika sektorer. I denna studie innebär det att vi kan
testa om det finns skillnader i likviditet som kan kopplas av att företagen är
verksamma i olika sektorer.
Anledningen till att detta kan ha en inverkan på likviditeten i ett företag är bland
annat för att olika sektorer har olika risker i dess verksamhet. Detta kan påverka
likviditeten i en aktie då det blir svårt för investerare att prissätta mer riskfyllda
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tillgångar, vilket kan påverka likviditeten i aktien. För att kunna inkludera variabeln
sektor i vår modell väljer vi att skapa dummyvariabler. För att underlätta för oss
själva

och

minimera

risken

för

personliga

bedömningar

skapades

våra

dummyvariabler utifrån den indelning som Nasdaq OMX (Nasdaq OMX, 2013a) har
på sin hemsida där de delar in Stockholmsbörsen aktier under 10 olika sektorer. Vi
valde att inte slå ihop vissa sektorer som inte är väl representerade på den svenska
aktiemarknaden, då vi bedömde att resultatet blir mer rättvist om vi väljer att inte
samla vissa sektorer för att därigenom skapa ett större antal observationer i varje
sektor. Detta tillvägagångssätt kommer även att underlätta i de fall kommande
studier vill replikera den utförda studien, då vi minimerat den personliga påverkan
som detta hade kunnat leda fram till. Alla noterade bolag på Stockholmsbörsen är
redan sorterade utifrån sektor, vilket gör att vi endast behöver föra in sektorn för
respektive företag. Sektorerna kodas enligt följande: 1=Oil & Gas, 2=Basic
Materials, 3=Industrials, 4=Consumer Goods, 5=Consumer Services, 6=Health Care,
7=Telecommunications, 8=Utilities, 9=Financials och 10=Technology. Testet av
skillnader i likviditet som kan kopplas till sektorn företaget är verksamt inom kan
användas av en investerare för att allokera kapital i den sektor som passar
investerarens likviditetspreferens, allt annat lika.
Sektor = Den sektor där företaget är verksamt vid studiens genomförande enligt
Nasdaq OMX.

Rösträttsdifferentiering
Utöver skillnader i karaktären på den största aktieägaren och sektorn företaget är
verksamt inom, kan även förekomsten av rösträttsdifferentiering användas till att
förklara skillnader i likviditet. Enligt Ginglinger och Hamon (2012) har kontroll
genom rösträttsdifferentiering en mildrande effekt likviditeten jämfört med kontroll
genom kapital. Holmström och Tirole (1993) förklarar att då företag ger ut aktier
med fler röster kommer dessa innehas av investerare som söker kontroll i företaget
och kan därmed tänkas få tillgång till privat information om företaget enligt adverse
selection. Aktier med en mindre andel röster kommer däremot att innehas av
investerare som genom deras handel kommer prissätta företagets prestation, och på
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det sättet övervaka företaget och dess ledning. Investerarna i aktier med färre
rösträtter är generellt små investerare som inte är ute efter kontroll och kommer
därför välja de aktier med få röster på grund av att de kommer ha en högre likviditet,
då de har en mindre andel långsiktigare ägare än vad de röststarka aktierna har. Detta
leder enligt Ginglinger och Hamon (2012) till att risken för att övriga investerare att
möta en mer informerad investerare med privat information om företagets verkliga
värde vid handel i aktierna med mindre röster. En lägre sannolikhet att möta en mer
informerad investerare för investerarna i aktier leder till att den negativa effekt
adverse selection antas ha på likviditeten kan minska. Den mildrande effekt
rösträttsdifferentiering har på grund av adverse selection kan också innebära att
effekten av handelshypotesen blir svagare, då inte antalet fria aktier begränsas i lika
stor utsträckning. På grund av det ökande utbudet av aktier innebär detta också att
antalet aktieägare i företagen som kontrolleras genom röster kommer vara fler, vilket
har en positiv effekt på likviditeten (Jacoby & Zheng, 2010). Dessa skillnader i aktier
gör att Holmström och Tirole (1993) gör ett antagande om att alla aktier som aktivt
handlas på marknaden handlas av likviditetshandlare och resten innehas av
långsiktiga investerare.
Med utgångspunkt ur detta resonemang väljer vi även att inkludera en
dummyvariabel för om företaget har rösträttsdifferentiering eller inte för att
undersöka om det finns några skillnader i likviditet i den mest omsatta aktien. För att
få information på om företaget har rösträttsdifferentiering valde vi att inhämta
informationen från Nasdaq OMX där samtliga utstående aktier finns tillgängliga
(Nasdaq OMX, 2013a).
Rösträttsdifferentiering = Om företaget har rösträttsdifferentierade aktier eller inte.

4.6.4. Operationaliseringsmodell
Efter att ha gjort en enskild operationalisering för var och en av studiens variabler
som ska ingå i modellen, kan vi nu sammanfatta operationaliseringen i en
operationaliseringsmodell. Denna modell visar hur operationaliseringen i denna
studie har gått till på ett överskådligt sätt. Modellens variabler kommer sedan
användas för att testa studiens hypotes och vi kan uppnå syftet med studien som är
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att studera sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet samt undersöka om
ytterligare faktorer kan förklara skillnader i likviditet.
Modellen som presenteras nedan är uppbyggd för att på ett överskådligt sätt visa hur
vi har gått från teori till praktik i form av en operationalisering samt hur vår studie
kan bidra till den befintliga forskningen inom området. Till vänster under kolumnen
variabel presenteras de teoretiska variablerna som studien behövde för att studera
sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet. Dessa variabler definieras sedan
kortfattat i nästa kolumn, för att visa hur vi har tänkt i vår operationalisering för att
göra teorin till något mätbart. Nästa kolumn presenterar den tidigare forskning som
vi i vår operationalisering har hämtat inspiration från.. För att vår studie ska kunna
genomföras, genom att testa studiens hypotes, behöver vi operationalisera de tidigare
diskuterade variablerna till mätbara mått. Det är dessa mått som möjliggör en studie
av sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet. Variablerna likviditet och
ägarkoncentration i denna studie har operationaliserats på ett sätt som vi inte sett
tidigare inom detta område vilket gör framtida studier kan hänvisa till denna studie
som tidigare forskning. Samma sak gäller för variablerna ägarkaraktär, sektor och
rösträttsdifferentiering

där

vi

med

inspiration

av

tidigare

forskning

har

operationaliserat på ett sätt som vi inte har sett tidigare i en liknande studie.
Variablerna företagets storlek, aktiepris och volatilitet på avkastning har räknats fram
med en liknande metod och operationalisering som tidigare forskare inom området
har gjort (Hanley, Kumar, & Seguin, 1993, Brockman & Chung, 1999, Corwin,
1999, Heflin & Shaw, 2000 samt Jacoby & Zheng, 2010) vilket gör att vi
metodmässigt inte använder nya definitioner på dessa variabler.
Variablerna likviditet, ägarkoncentration, företagets storlek, aktiepris och volatilitet
på avkastning används därmed till att uppnå syftet att studera sambandet mellan
ägarkoncentration och likviditet medan resterade variabler ägarkaraktär, sektor och
rösträttsdifferentiering används för att ge ytterligare förklaring till skillnader i
likviditet. Modellen presenteras nedan i tabell 1.
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Tabell 1: Operationaliseringstabell

4.7. Urval
För att kunna testa studiens modell behövde vi tillgång till data för att mäta våra
variabler. Denna data ska sedan användas sedan för att testa studiens hypotes och
besvara frågeställningen. Utifrån testerna av insamlad data kan vi sedan dra
generaliserbara slutsatser som en investerare kan använda. För att kunna dra
generaliserbara slutsatser för hela populationen behöver vi ett urval som
representerar populationen.
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Som vi tidigare förklarat kommer denna studie testa ett samband mellan
ägarkoncentration och likviditet som investerare på den svenska aktiemarknaden kan
använda vid investeringsbeslut. Då denna studie har utförts under en begränsad
tidsperiod var vi tvungna att avgränsa vårt urval till lämplig storlek för att ha tid att
utföra de tester som studien kräver samt till att komma fram till ett resultat som vi
kan koppla till tidigare studier. Vi valde på grund av denna tidsaspekt att använda
data för aktier som är noterade på Nasdaq OMX (Large Cap, Mid Cap och Small
Cap). Detta val motiveras genom att vårt fokus med denna studie ligger på likviditet
och därmed väljer vi att bedriva vår forskning på de börslistorna där den största delen
av den svenska handeln sker. Dessutom har dessa listor tillgång till mer data än
övriga listor, likt aktietorget och First North, vilket möjliggör undersökningens
genomförande och hypotesprövning. Vi valde även, utöver tidigare avgränsning, att
bedriva denna studie under tidsperioden 2007-2011, dels på grund av att IFRS, ett
nytt redovisningssystem, introducerades under 2005 och att företags redovisningar
därmed ändrade utformning vilket kan ha påverkat vår undersökning negativt. Valet
motiverades även av att de databaser vi under studiens gång hade tillgång till inte
hade data som sträckte sig längre bak i tiden. Det fanns heller inte tillgång till
likviditetsdata för 2012 vilket gjorde att vi kunde inkludera detta år i vår studie.
Denna avgränsning fick till följd att vi fick en hanterbar population för studiens
genomförande samt att vi ansåg att datamaterialet var tillräckligt omfattande för att
uppnå studiens syfte.
För att ta reda på vilka företag vår studie skulle baseras på gick vi in på Nasdaq
OMX:s hemsida (Nasdaq OMX, 2013a) och tog fram samtliga företag som är
noterade på de tre börslistorna. Detta urval granskade vi sedan för att undersöka vilka
företag som varit noterade under tidsperioden och exkluderade de företag som
noterades efter 2011 vilket gjorde att datan som samlades in representerade
populationen under tidsperioden. För att komma med i urvalet krävdes det att
företaget under minst ett år hade fullständig data för samtliga variabler. Anledningen
till att vi valde detta tillvägagångssätt var för att vi ville att alla våra beräkningar var
baserade på fullständig data, för att försäkra oss att inga felaktigheter finns i vårt
dataunderlag som kan innebära att vi i slutsatsen kommer till felaktiga slutsatser.
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Detta urvalsförfarande ledde fram till en urvalspopulation på 189 företag med
fullständig data för minst ett år under tidsperioden. De företag som ingick i vårt
slutgiltiga urval presenteras i bilaga 3.

4.8. Bortfallsanalys
För att kunna säkerställa att vi kan dra generaliserbara resultat ur av vårt urval för
hela populationen behöver vi studera bortfallet som denna urvalsmetod gav. Genom
att göra det kan vi bedöma om studiens resultat kan användas för att dra slutsatser
som gäller för hela populationen. För att bedöma om urvalet är representativt för hela
populationen vill vi säkerställa att de företag som fallit bort i urvalsprocessen inte
skadar generaliserbarheten i denna studie och det gör vi genom en bortfallsanalys.
Vi har i denna studie avgränsat oss till att enbart studera samband mellan
ägarkoncentration och likviditet på företag som är varit noterade på Nasdaq OMX
under tidsperioden 2007-2011. Tillvägagångssättet för denna studie är att företagets
ägarkoncentrationsdata kopplades med likviditetsberäkningar för nästkommande år,
vilket innebar att ägardata för 2006-2010 matchades mot finansiell data för 20072011, vilket är i enighet med den metod som Jacoby och Zheng (2010) använde.
Detta resulterade i att vår ursprungliga population bestod av 278 stycken noterade
aktier.
I de fall där ett företag hade flera aktier noterade på Nasdaq OMX valde vi att slå
dem samman till en enhet där finansiell data hämtades från den mest handlade aktien
och ägardata baserades på de båda då vi tog fram den individen med det största
antalet röster i bolaget. Detta visade sig, allt eftersom studien fortskred, vara en väl
vald metod då tillgången till finansiell data enbart fanns för en av de noterade
aktierna i databaserna vi hade tillgång till vilket stärkte våra motiv att enbart använda
finansiell data från den mest omsatta aktien i urvalet. På grund av metodval försvann
31 aktier från urvalet vilket innebär 11,2 procent av den ursprungliga populationen
som under hela undersökningsperioden varit noterade på Nasdaq OMX togs bort från
urvalet på grund av att företaget hade flera aktier noterade.
Utöver ovanstående valde vi att i denna studie enbart inkludera företag med
fullständig finansiell data under hela året samt ägardata från året innan och valde
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därför att ta bort de aktier som inte hade ett års fullständig data under tidsperioden
2007-2011. Detta tillvägagångssätt har även använts på ett likande sätt i en tidigare
studie av Jacoby och Zheng (2010). Det fick till följd att hela datasetet kan användas
till våra regressioner, utan att vi behöver ta hänsyn till partiellt bortfall som därmed
kan skada våra beräkningar och resultat. Denna andel bestod i vår studie av 58 aktier,
vilket motsvarar 20,8 procent av den ursprungliga populationen. Motivet till detta
metodval var att vi vill säkerställa att studiens resultat inte påverkas av bristfällig
data vilket minskar risken för felaktiga beräkningar. Detta fick till följd att den
urvalspopulation vår studie baserades på 189 stycken noterade företag vilket om vi
exkluderar de dubbla aktierna innebär 76,5 procent av samtliga aktier som varit
noterade någon gång mellan 2006 och 2011 för att både ha tillgång till ägardata samt
finansiell data. För en fullständig överblick om vilka företag som föll bort på grund
av denna metod för datainsamling presenteras detta i bilaga 4.
För att vi ska kunna dra generaliserbara slutsatser utifrån vårt urval för hela
populationen behöver vi analysera vilken effekt bortfallet kan haft på
generaliserbarheten i studien. Den metod vi valde för att avgöra detta var att vi
jämförde företagen utifrån vilka sektorer de verkar inom. Vårt slutgiltiga urval är
indelat i sektorer och denna fördelning har vi sedan jämfört med ett liknande diagram
som vi baserats på samtliga aktier som vid dagens datum är noterade på Nasdaq
OMX (Nasdaq OMX, 2013a). Denna fördelning presenterad i bilaga 5. Trots att vi
fick ett bortfall på 23,5 procent av aktierna som varit noterade under perioden kan vi
i jämförelse mellan de två cirkeldiagrammen se att vår urvalsfördelning är
representativ för hela populationen. En ytterligare metod vi använde för att avgöra
generaliserbarheten i vårt urval var att undersöka om vi kunde hitta något mönster i
de företag som fallit bort som i så fall kunde haft en negativ effekt på
generaliserbarheten i vårt resultat. Vi har inte lyckats hitta något mönster i bortfallet
då de verkar ha skett slumpmässigt av både stora och små företag som inte finns med
i det slutgiltiga urvalet.
Vi bedömer att urvalet som vi fick fram med denna metod är representativt för hela
populationen under tidsperioden vilket gör att de resultat som denna studie visar är
generaliserbara för hela populationen.
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4.9. Metodkritik
Det var viktigt för oss att få fram resultat i vår studie som var generaliserbara för hela
populationen då resultaten ska kunna användas av en investerare på Nasdag OMX.
Då studiens modell är en förenkling av verkligheten ville vi därför ställa oss kritiska
till studiens modell och den metod vi använt för att ta besvara studiens hypotes. För
att kunna göra det behövde vi mått på hur väl studiens resultat verkligheten visar det
som studien avser utreda samt att studien verkligen mäter det som den avser göra.
För att kunna mäta korrektheten i en kvantitativ studie beskriver Bryman och Bell
(2005) att reliabilitet och validitet är två mått som kan användas för att bedöma detta.
Med anledning av det har vi även i denna studie valt att använda dessa mått för att
säkerställa att de resultat studien ger tillförlitliga resultat samt mäter det som studien
avser mäta.

4.9.1. Reliabilitet och validitet
För att nå en hög grad av reliabilitet i studien ska undersökningen kunna genomföras
på nytt och visa samma resultat som denna studie gör (Bryman och Bell, 2005). För
att vi ska nå en hög grad av reliabilitet har vi därför varit väldigt noggranna i
insamlingen,

hanteringen

och

beräkningarna

för

att

säkerställa

studiens

tillförlitlighet. Vi bedömer även att vi har reliabilitet i de variabler som vi har använt
då vi har använt data som vi i liten utsträckning har haft möjlighet att påverka då vi
till stor del inhämtat dessa från väl erkända databaser som sammanställt och samlat
in informationen. Detta har gjort att personliga värderingar har lämnats utanför vilket
höjer tillförlitligheten i studien. Tidigare studier inom området har använt liknade
databaser som vi i sin datainsamling vilket även det styrker reliabiliteten i
variablerna. Att ha en hög reliabilitet möjliggör även att vi kan utvärdera validiteten i
studien och bedöma om studien har utförts på ett korrekt sätt. Detta gör vi
kontinuerligt genom studiens gång och testar därför även modellens robusthet i vår
empiriska analys för att säkerställa att modellen verkligen generar ett svar som mäter
det studien avser mäta och därmed besvarar studiens problemformulering. Att
tidigare forskare har använt en liknande metod som denna studies är också ett motiv
till varför vi bedömer att den valda metoden verkligen besvarar det den avser
besvara. En hög grad av reliabilitet och validitet är en förutsättning för att en
investerare ska kunna använda studiens slutsatser i sina framtida investeringsbeslut.
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4.10. Hantering av data
Då vi bedömer att studiens modell har en hög grad av reliabilitet och validitet kan vi
därför gå vidare till att testa studiens hypotes. Studiens variabler är på kvot- och
intervallskala vilket gör att statiska tester som kan mäta dessa variabler kommer
användas för att testa studiens hypotes (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010).
För att genomföra de tester som behövs för att pröva studiens hypotes behövde vi ett
statistikprogram som kan användas för att hantera den insamlade datan. Det program
som vi valde att använda för detta ändamål var SPSS för att uppnå studiens syfte.
De statistiska tester som var nödvändiga för att kunna besvara studiens
problemformulering presenterar och motiveras individuellt nedan.

4.10.1. Univariat analys
För att få en överblick av marknadsförutsättningar under tidsperioden väljer vi
inledningsvis att presentera diagram som visar hur aktiemarknaden och likviditeten
har förändrats. Denna grundläggande presentation av marknaden ligger sedan till
grund för den univariata analysen av studiens ursprungliga data innan vi valde att
logaritmera värdena. Anledningen till detta var att ville få för att få en överblick av
studiens variabler och inte använda variablerna till att studera sambandet mellan
dem. Anledningen till att vi gör detta är för att skapa förståelse för vår insamlade
data som vi sedan använder i den fortsatta empiriska analysen. Ett tillvägagångssätt
som kan användas för att presentera data på ett överskådligt sätt är enligt Bryman
och Bell (2005) att använda deskriptiv statistik. Vi valde i att presentera vår
deskriptiva statistik i form av en tabell som visar centraltendensen i studiens
respektive variabler. Anledningen till att vi valde att göra det var för att ge en
uppfattning av hur våra variabler har rört sig under tidsperioden i form av minimum,
maximumvärden, standardavvikelse men även medelvärdet för respektive variabel.
Då urvalet innehåller en tidsserie av data valde vi även att presentera respektive
variabelns förändringar över tidsperioden i form av linjediagram. Genom att göra
detta kan vi för respektive variabel se hur den har förändrats i förhållande till
förändringar på marknaden vilket möjliggör en fortsatt analys om möjliga
förklaringar till variabelns rörelser. Detta kan sedan ligga till grund till den fortsatta
empiriska analysen av den insamlade datan i form av att vi kan jämföra dessa
rörelser med hur ägarkoncentrationen och likviditet har förändrats i respektive
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dummyvariabel. Genom att jämföra förändringar i ägarkoncentration och likviditet i
respektive dummyvariabel kan vi se de skillnader som finns mellan de olika grupper
och därmed även jämföra med de genomsnittliga förändringarna i variablerna för
hela urvalet.

4.10.2. Bivariat analys
Efter att ha skapat en överblick över studiens variabler kunde vi påbörja vår
hypotesprövning med hjälp av studiens modell. Det första steget i hypotesprövningen
var att genomföra en bivariat analys om sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet för att skapa ett referensvärde för modellens förklaringsgrad som sedan
kunde jämföras med det värde som den slutgiltiga hypotesprövningen visar. Genom
att göra det kan vi bedöma validiteten i modellen då vi kan avgöra om modellen
verkligen mäter det som den avser göra.
För att skapa en överblick av sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet
presenteras därför ett spridningsdiagram. En sådan analys innebär att vi enbart
undersöker relationen mellan två variabler. Anledningen till att vi gör det är för att vi
vill undersöka om det föreligger något samband mellan dessa två variabler (Bryman
& Bell, 2005). I spridningsdiagrammet valde vi även att presentera förklaringsgraden
för att undersöka hur stor del av variationerna i den ena variabeln som kan förklaras
av variationer av den andra. De variabler som ingår i detta test ligger på kvot- och
intervall nivå och enligt Bryman och Bell (2005) passar det då att använda Pearsons r
vid undersökning av korrelation mellan de två variablerna som testas. Utifrån
Pearsons r kunde vi sedan se om sambandet var positivt eller negativt samt styrkan i
sambandet (Byström & Byström, 2011). För att säkerställa att vår modell kan
användas för att testa studiens hypotes behövde vi kontrollera för att alla variabler
kunna användas i modellen. För att avgöra om alla variabler skulle inkluderas i den
slutgiltiga hypotesprövningen behövde vi säkerställa att ingen av våra variabler var
utsatta för multikollinearitet som kunde skada modellen. Genom att presentera en
korrelationsmatris för variablerna får vi förutsättningar för att bedöma detta. För att
vi ska kunna bedöma om det föreligger multikollinaritet i mellan variablerna
behövde vi gränsmått som ska ligga till grund för vår bedömning om det föreligger
multikollinearitet eller inte. Vi valde i enighet med Djurfeldt, Larsson och
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Stjärnhagen (2010) att dra denna gräns vid 0,8-0,9 vilket innebär att om
korrelationen överstiger dessa värden är det stor risk variablerna utsätts för
multikollinearitet som kan skada modellens slutsatser och göra att trovärdigheten i
studien kan ifrågasättas.

4.10.3. Multivariat analys
Efter att ha säkerställt att modellen kunde användas för att testa studiens hypotes
kunde vi sedan gå vidare till att undersöka sambandet mellan studiens beroende och
oberoende variabler, under kontroll för våra kontrollvariabler. En metod som kan
användas för att göra det är att genomföra en multivariat analys som innebär att det
sker en analys av tre eller flera variabler vid ett och samma tillfälle vilket gör att en
undersökning av sambandet mellan två variabler under kontroll för övriga variabler
kan genomföras (Bryman & Bell, 2005 samt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen,
2010). Genom denna analys kan vi därmed uppnå syftet med studien och studera
sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet. Genom att använda denna metod
kan vi jämföra modellens förklaringsgrad med förklaringsgraden i den bivariata
analysen och därmed få en uppfattning om studiens validitet. Vi kan även undersöka
om modellens kontrollvariabler bidrar till att öka förklaringsgraden i det samband
denna studie syftar till att undersöka.
För att göra denna jämförelse väljer att använda den justerade förklaringsgraden i
den multivariata analysen då den tar hänsyn till antalet variabler (Gujarati & Porter,
2009). Att använda den justerade förklaringsgraden minskar därför risken för att
förklaringsgraden mellan den beroende och oberoende variabeln överskattas på
grund av att den justerar ned värdet allt eftersom nya variabler inkluderas i modellen.
Vid en multivariat analys finns det en risk att det kan finnas multikollinearitet mellan
variablerna som kan skada modellen. Utöver det test som genomfördes i den
bivariata analysen har vi även valt att testa detta genom Tolerance och Variance
Inflation Factor (VIF) i den multivariata analysen. I diskussionerna kring vilket värde
som kan användas som högsta tillåtna värde på VIF, för att säkerställa att ingen
multikollinearitet föreligger, skiljer sig åt mellan olika forskare. O’Brien (2007)
förklarar att författare gör två generella gränsdragningar kring vilket VIF-värde som
borde användas, där en grupp författare förklarar att ett värde på 10 är en lämplig
	
  

59	
  

	
  
gräns medan en annan grupp förespråkar ett värde på 4. Vi vill med denna studie
undvika att resultatet kan ifrågasättas och väljer därför att dra gränsen för
multikollinearitet vid 4.
Då denna studie har utförts över en tidsserie över 5 år uppstår även en risk för att det
finns autokorrelation mellan variablerna som innebär att variablerna mellan åren kan
vara beroende av varandra (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen). För att säkerställa att
våra variabler är oberoende genomfördes därför ett Durbin-Watson test. Om värdet i
detta test ligger omkring 2 kan vi anta att det inte föreligger någon autokorrelation i
vår modell som skadar resultateten (Gujarati & Porter, 2009).
Genom att minimera riskerna för en felaktig modell kan vi uppnå en hög grad av
trovärdighet i vår studie vilket minskar riskerna för att studiens slutsatser ska
ifrågasättas. Det är den multivariata analysen som vi använder för att testa vår
hypotes och därigenom antingen acceptera eller förkasta den tidigare uppställda
hypotesen vilket gör att det är viktigt att säkerställa att modellen kan användas för
ändamålet. För att kontrollera vår modell och säkerställa att de variabler vi väljer att
inkludera i vår slutgiltiga modell är korrekta och bidrar till att stärka
förklaringsgraden har vi utöver tidigare nämnda åtgärder även vi modellerat med
flertalet alternativa modeller med andra variabler för att säkerställa robustheten i
modellen.
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Kapitel 5. Empirisk analys

D

en empiriska analysen presenteras nedan i fyra steg, baserat på de resultat
vi fick fram utifrån genomförd datainsamling. I ett första steg presenteras
insamlad data i form av univariat analys. Vi testar sedan studiens hypotes

genom en bivariat och en multivariat analys. Dessa resultat sätts sedan i relation till
varandra och jämförs med den teoretiska referensramen för att avslutningsvis koppla
dessa resultat till den uppställda hypotesen och se om de resultat vi har funnit
stämmer överens med den tidigare beskrivna hypotesen.
För att få en översikt över insamlad data som vi syftar till att använda i modellen för
att testa studiens hypotes valde vi att presentera vår insamlade data i form av en
univariat analys. Detta är användbart för en investerare då de kan se hur variablerna
förändras jämfört med genomsnittliga förändringar i urvalet samt vilka
företagsspecifika skillnader det finns i variablerna, vilket kan sattas i relation till hur
marknaden i stort har förändrats under tidsperioden.
På grund av finanskrisen 2008 och den europeiska skuldkrisen 2010 innehåller vår
valda tidperiod 2007-2011 såväl nedgångar som uppgångar på världens
aktiemarknader, vilket även påverkade den svenska aktiemarknaden. Olika
konjunkturer kan tänkas ha en effekt på investerares beteende, då investerare
tenderar att söka sig till risk i uppgångar samt söka sig från risk i nedgångar. De
olika konjunkturerna, och dess effekt på investerarnas beteende, kan därför även
tänkas ha en effekt på studiens variabler vilket gör det att analysen med fördel utgår
från förändringar på marknaden. Nedan i diagram 1 presenteras Stockholmsbörsens
OMX30:s utveckling för 2007-2011 (Nasdaq OMX, 2013b).
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Diagram 1: Indexutveckling för Nasdaq OMX30, 2007-2011. X-axelns värden motsvarar
handelsdagar. (Nasdaq OMX, 2013b)

Utöver stora svängningar i aktiepriser på aktiemarknaden har även den totala
omsättningen per dag på Stockholmsbörsen sjunkit under tidsperioden. Detta är
också viktigt att ha i åtanke i den empiriska analysen, då det kan ha en effekt på
studiens variabler. En sjunkande total omsättning innebär att den genomsnittliga
omsättningen sjunker i varje enskilt företag noterat på Nasdaq OMX, vilket gör att
förändringar i den genomsnittliga aktieomsättningshastigheten är intressant att
studera över tidsperioden.
Nedan i Diagram 2 presenteras hur den totala omsättningen på Nasdaq OMX30 har
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förändrats över vår valda tidsperiod 2007-2011 (Nasdaq OMX, 2013b).
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Diagram 2: Omsättning OMX 30, 2007-2011. X-axens värden motsvarar handelsdagar. (Nasdaq
OMX, 2013b)
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5.1.

Univariat analys för urvalet

Med utgångspunkt från marknadens förändringar under tidsperioden kommer denna
del börja med att vi presenterar deskriptiv statistik från vårt urval åren 2007-2011,
vilket går att se i tabell 2 nedan. På grund av vår avgränsning i den empiriska
metoden presenterar detta kapitel statistik från företag som har årlig fullständig data
under denna tidsperiod och utgör därför vårt urval för denna studie om sambandet
mellan ägarkoncentration och likviditet på Nasdaq OMX. Efter presentationen av
deskriptiv statistik för våra variabler i urvalet fortsätter kapitlet med en mer ingående
presentation över hur den beroende variabeln aktieomsättningshastighet och den
oberoende variabeln ägarkoncentration har förändrats under tidsperioden i vårt urval
utifrån studiens dummyvariabler.
Deskriptiv statistik
n
891
891
891
891

Minimum
,0000035
,021
12637430
,18

Maximum
,024466
,927
346763523885
1397,78

Aktieomsättning
Ägarkoncentration
Storlek
Pris
Volatilitet på
891
,01
,10
avkastning
Valid N (listwise)
891
Tabell 2: Deskriptiv statistik över urvalet för tidsperioden.

Medel
,00307054
,30822329
15545257170
70,023

Standardavvikelse
,003100878
,198012109
41664908746
73,92158

,0268

,01009

Ur den deskriptiva statistiken ovan kan vi se att dagliga genomsnittliga
aktieomsättningshastigheten i vårt urval är cirka 0,3 % under tidsperioden, vilket
innebär att i genomsnitt omsätts 0,3 % av det totala antalet utstående aktier per dag.
Vi kan även se att det genomsnittliga innehavet av andelen röster som den största
aktieägaren i urvalet innehar under tidsperioden är i genomsnitt 30,8 % av de totala
rösträtterna i företaget. I vårt urval är den genomsnittliga storleken på företagets
marknadsvärde 15,5 miljarder svenska kronor. Modellens andra kontrollvariabel är
pris och var i vårt urval under tidsperioden i genomsnitt 70 kr. Den sista
kontrollvariabeln i denna modell är ett mått på risk, och benämns som volatilitet på
avkastning, och är i vårt urval under tidsperioden i genomsnitt 2,7 %.
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Diagram 3: Genomsnittliga dagliga aktieomsättningshastigheten, 2007-2011.

Ur diagram 3 går att utläsa hur likviditeten, mätt som den genomsnittliga dagliga
aktieomsättningshastigheten, har förändrats i den mest omsatta aktien i urvalet under
tidsperioden.

Diagrammet

visar

att

den

genomsnittliga

dagliga

aktieomsättningshastigheten har minskat från cirka 0,4 % 2007 till cirka 0,25 %
2011. Denna utveckling stämmer väl överens med utvecklingen i omsättning på
Nasdaq OMX som också har minskat från 2007 till 2011, vilket kan ses i diagram 2.
Diagrammet visar också att den sjunkande trenden i aktieomsättningshastighet
avstannar 2008 vilket kan förklaras av den finansiella krisen då många investerare
ändrade sina innehav och dämpade den sjunkande likviditeten.
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Diagram 4: Genomsnittliga ägarkoncentration under tidsperioden 2006-2010.

Diagram 4 visar hur den genomsnittliga ägarkoncentrationen av rösträtter har
förändrats mellan 2006-2010. Anledningen till årtalen inte är 2007-2011 är för att vi,
i likhet med Jacoby & Zheng (2010), har tagit ägarkoncentrationen från året före och
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matchar sedan dessa med finansiell data från nästkommande år. Genom att göra på
detta sätt får vi ett användbart mått på ägarkoncentration från föregående år som
påverkar investerarnas handel året efter. Vi kan i diagram 4 se att den genomsnittliga
ägarkoncentrationen under tidsperioden 2006-2010 i stort sett har varit konstant runt
30,5 %, vilket pekar på att de största ägarna är långsiktiga i sina innehav och att de i
liten grad ändrar sin ägarandel i upp och nedgångar i aktiemarknaden trots att stor
osäkerhet råder i världsekonomin.
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Diagram 5: Genomsnittliga storlek över tidsperioden 2007-2011.

I diagram 5 kan vi se att storleken mätt som det genomsnittliga årliga
marknadsvärdet i vårt urval har förändrats i likhet med diagram 1 rörande Nasdaq
OMX30 utveckling. Ett genomsnittligt företag hade under 2007 ett börsvärde på 20
miljarder svenska kronor och under 2008 minskade detta till cirka 10 miljarder,
vilket kan härledas till finanskrisen. Under 2009 började den genomsnittliga
storleken stiga igen för att 2010 återigen börja sjunka men denna gång på grund av
den europeiska skuldkrisen.
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Diagram 6: Genomsnittligt aktiepris över tidsperioden 2007-2011.

Aktiepriset, mätt som årligt snitt på det dagliga genomsnittliga aktiepriset, visar i
likhet med diagram 1 och 5 att finanskrisen fick det genomsnittliga aktiepriset att
sjunka från 100 svenska kronor 2007 till cirka 50 under 2009. Efter denna
djupdykning återhämtade sig aktiemarknaderna och aktiepriserna började stiga,
vilket kan ses i diagrammet där det genomsnittliga aktiepriset 2010 och 2011 har gått
upp till omkring 70 svenska kronor. Att återhämtningen i aktiepris inte är lika stor
som återhämtningen i storlek och Nasdaq OMX 30 kan bero på att vissa företag
genomförde nyemissioner samt aktiesplittar, vilket pressar ned det genomsnittliga
aktiepriset utan att påverka det totala marknadsvärdet i lika stor utsträckning.
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Diagram 7: Genomsnittlig volatilitet på avkastningen över tidsperioden 2007-2011.

Riskerna i aktierna mäts i vår modell som den genomsnittliga volatiliteten på den
dagliga avkastningen i urvalets aktier. I enlighet med ökade aktiesvängningar under
kriser, såsom finanskrisen 2008 och skuldkrisen 2010, går det i diagram 7 att se
ökande risker i aktier. På samma sätt visar diagrammet att riskerna sjunker vid
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uppgångar på aktiemarknaden. Under finanskrisen 2008 ser vi ökningar i
standardavvikelsen, för att sedan sjunka tillbaka till 2007 års nivåer när marknaden
började återhämta sig efter krisen. I takt med att skuldkrisen tog fart 2010 går det att
se att trenden förändras igen, vilket leder till högre risker i företagens aktier på grund
av osäkerhet i världsekonomin.
Den univariata analysen av variablerna i vårt totala urval visar på förändringar över
tid som kan kopplas till förändringar på Nasdaq OMX30, där mycket av
förändringarna i variablerna troligtvis beror på att det har varit två finansiella kriser
under tidsperioden. Detta gör att vår valda tidsperiod och urval representerar en hel
konjunkturcykel med både låg och hög konjunktur med efterföljande effekter på
aktiemarknaden och dess variabler. I jämförelse med studien gjord av Jacoby och
Zheng (2010) med data från ett år kan vår studie därför visa om sambandet mellan
ägarkoncentration och aktieomsättning påverkas av olika konjunkturer. Vi kan även
studera om den gradvis sjunkande aktieomsättningshastigheten kan tänkas ha någon
effekt på det tidigare empiriskt bevisade sambandet.

5.2.

Univariat analys av olika ägarkaraktärer

I detta avsnitt presenteras diagram över aktieomsättningshastigheten och
ägarkoncentrationens utveckling under tidsperioden och vi har därmed för avsikt att
presentera skillnader som föreligger mellan olika ägarkaraktärer. Nedan presenteras
enbart de variabler denna studie fokuserar på, vilket är ägarkoncentration och
likviditet. Samtliga ägarkaraktärer presenteras enskilt och jämförs med en
referensgrupp, som visar den genomsnittliga utvecklingen under tidsperioden för
urvalet.
Familjeägda och industriellt ägda företag uppvisar en klart lägre genomsnittlig
aktieomsättningshastighet än företag med utländska och institutionella ägare under
tidsperioden. Dock har utländska och institutionella ägare, under vald tidsperiod,
uppvisat en stor minskning i aktieomsättningshastigheten där aktieomsättningen i
aktier med en utländsk ägare har halverats under tidsperioden. Av diagram 8 går att
utläsa att aktieomsättningen bland samtliga ägarkaraktärer har en nedåtgående trend
under

tidsperioden,

där

vi

dock

kan

se

en

tillfällig

ökning

i

aktieomsättningshastigheten för industriella och utländska ägare mellan 2008 och
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2009, vilket troligen beror på den ekonomiska krisen. Vi kan utöver detta se att
institutionella

ägare

trots

en

stor

minskning

i

genomsnittlig

aktieomsättningshastighet fortfarande uppvisar en klart högre genomsnittlig
aktieomsättningshastighet i jämförelse med den genomsnittliga referensgruppen.
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Diagram 8: Ägarkaraktärers påverkan på aktieomsättningshastigheten

I diagram 9 presenteras olika ägarkaraktärers genomsnittliga ägarkoncentration under
tidsperioden 2006-2010, där samtliga ägarkaraktärers jämförs med en genomsnittlig
referensgrupp som baseras på hela urvalspopulationen. Diagrammet uppvisar en
distinkt skillnad mellan de olika ägarkaraktärerna där företag som är familje- och
industriellt ägda har en största aktieägare med ett klart större innehav av bolagets
röster, än vad som är fallet med institutionellt och utländskt ägda företag. Denna
skillnad består över tidsperioden, även om vi kan se att den utländska
ägarkoncentrationen har ökat under tidsperioden. I motsats till utvecklingen som
utländskt

ägda

företag

haft

under

tidsperioden

har

den

institutionella

ägarkoncentrationen minskat under tidsperioden, där vi framförallt kan se en kraftig
minskning mellan 2007 och 2009 innan ägarkoncentrationen återigen ökade. Dessa
kraftiga fluktuationer som utländskt ägande och industriellt ägande uppvisar kan
sättas i relation till den relativt stabila ägarkoncentrationen som familjeägda och
industriellt ägda företag uppvisar vilket kan antas bero på den långsiktiga
investeringshorisont som dessa investerare innehar.
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Diagram 9: Ägarkaraktärens påverkan på ägarkoncentrationen

5.3.

Univariat analys av olika sektorer

I detta avsnitt förklaras hur aktieomsättningen och ägarkoncentrationen har
utvecklats under tidsperioden, 2006-2010 för ägardata och 2007-2011 för finansiell
data, för de olika sektorerna. Samtliga sektorer presenteras enskilt och jämförs
utifrån en referensgrupp.
Diagram 10 presenterar hur den genomsnittliga aktieomsättningshastigheten bland de
olika sektorerna har utvecklats under tidsperioden. Som redan diskuterades i diagram
8 kan vi se att aktieomsättningshastigheten har minskat bland populationsurvalet
under tidsperioden vilket även visas i diagrammet under referensgrupp. Samtliga
sektorer har under tidsperioden fått en lägre aktieomsättningshastighet med undantag
för Oil and Gas som uppvisar en stigande trend. Denna trend kan dock vara delvis
felaktig med bakgrund i att denna sektor endast består av två företag, vilket får till
följd att förändringar i aktieomsättningshastigheten för ett av företagen får en stor
påverkan på sektorns totala aktieomsättningshastighet. Samma sak gäller för
Telecommunications där sektorn endast består av två eller tre företag under
tidsperioden,

vilket

gör

att

rörelserna

i

sektorns

genomsnittliga

aktieomsättningshastighet blir väldigt stora under tidsperioden. Diagram 10 visar att
majoriteten av sektorerna följer referensgruppens negativa trend, däremot kan vi se
att företag inom Basic Materials, Consumer Services och Oil and Gas genomgående
ligger över referensgruppens genomsnitt, vilket gör att dessa sektorer innehar en
högre aktieomsättningshastighet. Technology uppvisar kontinuerligt en lägre
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aktieomsättningshastighet än övriga företag, och är därmed den sektor där den lägsta
andelen av företagets aktier omsätts dagligen. Samma tendens visade sig även i
Financials

och

Industrials

som

under

hela

tidsperioden

hade

en

lägre

aktieomsättningshastighet än referensgruppen.
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Diagram 10: Sektorers påverkan på aktieomsättningshastigheten

I diagram 11 presenteras de olika sektorernas genomsnittliga ägarkoncentration
mellan 2006 och 2010 där samtliga sektorer jämförs med en genomsnittlig
referensgrupp som baseras på hela urvalspopulationen. Vi kan se att samtliga
sektorer under tidsperioden uppvisar förändringar i sin ägarkoncentration, men att
ägarkoncentrationen i slutet av tidsperioden till stor del överensstämmer med vad
som var fallet i början av tidsperioden. Spridningen i ägarkoncentrationen mellan de
olika sektorerna är väldigt påtaglig där Oil and Gas har en ägarkoncentration som rör
sig omkring 15 % medan Telecommunications mellan 2008 - 2009 har en
ägarkoncentration som närmar sig 50 %. Utöver tidigare nämnda sektorer som skiljer
sig markant från övriga sektorer kan vi se att Health Care, Basic Materials och
Technology har i genomsnitt omkring fem procentenheter lägre ägarkoncentration än
referensgruppen. Övriga sektorer d.v.s. Financials, Consumer Services, Consumer
Goods och Industrials har under hela tidsperioden en högre genomsnittlig
ägarkoncentration än referensgruppen.
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Diagram 11: Sektorers påverkan på ägarkoncentrationen

5.4.

Univariat analys för rösträttsdifferentiering

Vi kan i diagram 12 se att företag med rösträttsdifferentierade aktier har en klart
högre genomsnittlig aktieomsättningshastighet i jämförelse med de företag som inte
har rösträttsdifferentierade aktier under tidsperioden. Den nedåtgående trenden i
aktieomsättningshastigheten påvisas bland samtliga företag i urvalet, där dock
företag med rösträttsdifferentierade aktier uppvisar en kraftigare nedgång i
jämförelse med företag som inte har det. Trots denna nedgång och det faktum att
företag med rösträttsdifferentierade aktier har närmat sig referensgruppen
aktieomsättningshastighet

uppvisar

de

fortfarande

en

högre

aktieomsättningshastighet över tidsperioden, och har vid undersökningsperiodens
slut en aktieomsättningshastighet som är likvärdig med den som företag utan
rösträttsdifferentierade aktier hade vid undersökningsperiodens början.
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Diagram 12: Skillnad i aktieomsättningshastighet mellan de företag som har rösträttsdifferentierade
aktier och de som inte har det.

	
  

71	
  

	
  
När vi undersöker diagram 13 kan vi se att företag som har rösträttsdifferentierade
aktier uppvisar en klart högre genomsnittlig ägarkoncentration än vad företag som
inte har rösträttsdifferentierade aktier har. Dessutom kan vi se att företag med
rösträttsdifferentierade aktier under första halvan av undersökningsperioden uppvisar
en kraftigt stigande trend fram till 2008, vilket kan innebära att den största
aktieägaren i ett i rösträttsdifferentierade företag under en finansiell kris ökar sin
ägarandel i högre grad än vad som är fallet med företag utan, vilket visar sig bland
referensgruppen i diagram 13. Möjligheten att hålla en hög ägarkoncentration i ett
företag med rösträttsdifferentierade aktier är betydligt billigare än vad som är fallet i
ett företag som inte har rösträttsdifferentierade aktier, då det krävs färre aktier för att
hålla en hög andel röster i bolaget, vilket kan bidra till ökningen av
ägarkoncentrationen i rösträttsdifferentierade aktier.
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Diagram 13: Skillnad i ägarkoncentration mellan de företag som har rösträttsdifferentierade aktier
och de som inte har det.

5.5.

Test av hypotes

Efter att presenterat och studerat modellens variabler baserat på studiens insamlade
data var vi nu redo att testa studiens hypotes för att uppnå syftet med studien. Vi gör
i denna hypotesprövning ett antagande att det är den oberoende variabeln
ägarkoncentration

som

påverkar

den

beroende

variabeln

likviditet.

Ett

orsaksförhållande är inget som en studie av samband mellan två variabler kan påvisa
(Bryman & Bell, 2005). Anledningen till att vi gör detta antagande är att tidigare
forskare har påvisat ett samband som de sedan förklarar med teorier som styrker att
orsaksförhållande skulle vara i den riktningen (se till exempel Ginglinger & Hamon,
2012).
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Första steget i hypotesprövningen är en bivariat analys som vi använder för att testa
sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet utan studiens kontrollvariabler.
Genom att göra det får vi en förklaringsgrad för sambandet som vi sedan kan jämföra
med

den

justerade

förklaringsgraden

för

sambandet,

under

kontroll

för

kontrollvariablerna, som vi får fram i den multivariata analysen. Nästa steg är att
kontrollera att studiens modell användbart för att testa studiens hypotes. Detta gör vi
genom att kontrollera för multikollinaritet mellan variablerna för att säkerställa
tillförlitliga resultat och detta test presenteras i en korrelationsmatris.
Efter att ha genomfört den bivariata analysen och kontrollerat för multikollinearitet
mellan studiens variabler går den empiriska analysen sedan vidare till att testa
studiens hypotes, och därigenom uppnå syftet med studien med hjälp av en
multivariat regressionsanalys. I den multivariata analysen tar vi utöver den
oberoende variabeln och kontrollvariablerna även med våra dummyvariabler
ägarkaraktär, sektor och rösträttsdifferentiering för att se om de kan förklara
skillnader i likviditet.
Genom att använda detta tillvägagångssätt kan vi säkerställa att studiens
hypotesprövning om sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet ger
användbara resultat som kan användas av en investerare på den svenska
aktiemarknaden.

5.5.1. Bivariat analys
Då vi i den empiriska metoden har motiverat och valt att använda den naturliga
logaritmen på alla våra värden i modellen, blir värdena på x och y svåra att tyda i den
bi- och multivariata analysen men observationerna representerar ändå hur sambandet
mellan variablerna ser ut, något som också är vårt syfte med studien.
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Diagram 14: Sambandet mellan aktieomsättningshastighet och ägarkoncentration i form av ett
spridningsdiagram.

I diagram 14 ovan presenteras ett spridningsdiagram som på ett överskådligt sätt
visar sambandet mellan den beroende variabeln aktieomsättningshastighet och den
oberoende variabeln ägarkoncentration. Diagrammet visar att det föreligger ett
negativt mönster mellan variablerna, vilket innebär att den genomsnittliga
aktieomsättningshastigheten sjunker när den genomsnittliga ägarkoncentrationen i
företaget ökar. Då observationerna ligger spridda i diagrammet är sambandet svagt,
vilket innebär att en förändring i aktieomsättningshastigheten inte alltid lika stor vid
en

förändring

i

ägarkoncentrationen.

Detta

gäller

för

alla

nivåer

i

spridningsdiagrammet där det inte går att utläsa någon nivå där sambandet är mindre
svagt.
Korrelationskoefficient
Ägarkoncentration

Aktieomsättning

Pearson correlation

-0,351**

sig. (1 tailed)
N

0,000
891

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån

Tabell 3: Pearsons r korrelationskoefficient för aktieomsättningshastighet och
ägarkoncentration.
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För att testa korrelationen mellan aktieomsättningshastighet och ägarkoncentration
valde vi att använda Pearsons r test. Tabell 3 visar resultatet av detta test där vi kan
se att det föreligger en korrelation mellan den beroende variabeln och den oberoende
variabeln som är signifikant på 1 % nivån. Sambandet är negativt och uppgår till
−0,351 och innebär att en ökning i ägarkoncentration leder till en minskning i
aktieomsättningshastighet. Likt tidigare diskussion kan vi inte uttala om oss det är
ägarkoncentrationen som påverkar aktieomsättningshastigheten eller om det är tvärt
om, vilket gör att korrelationskoefficienten enbart visar hur starkt sambandet är
(Bryman & Bell, 2005). Men utifrån den teoretiska referensramen och tidigare
studier gör vi antagandet att det är ägarkoncentrationen som påverkar
aktieomsättningshastigheten i denna studie.
Summering av modell med aktieomsättning som beroende
variabel
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
,351a
0,123
0,122
0,932739965
Tabell 4: Sambandet mellan aktieomsättningshastighet och ägarkoncentration i
form av en bivariat regressionsanalys.

I tabell 4 presenteras förklaringsgraden för det negativa sambandet mellan
aktieomsättningshastighet och ägarkoncentration. Utifrån tabellen kan vi dra
slutsatsen att cirka 12 % av skillnaderna i aktieomsättningshastighet mellan företagen
kan förklaras av skillnader i ägarkoncentration mellan företagen. Den låga
förklaringsgraden innebär att det finns andra faktorer som påverkar sambandet, vilket
motiverar oss att inkludera fler variabler i hypotesprövningen.
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Bivariat analys mellan den oberoende variabeln och kontrollvariabler

Ägarkoncentration

Storlek

Pris

Volatilitet på
avkastning

Ägarkoncentration

Storlek

Pris

Volatilitet
på
avkastning

1

0,014

,239**

-,188**

0,686

0,000

0,000

891

891

891

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

891
0,014

1

,606

0,686
891
,239

**

891
,606

**

0,000

0,000

891

891

-,188

**

-,332

**

**

-,332**

0,000

0,000

891

891

1

-,444**
0,000

891
-,444

**

0,000

0,000

0,000

891

891

891

891
1

891

**. Korrelation signifikant på 0.01 nivån (1-tailed).

Tabell 5: Bivariat regressionsanalys mellan den oberoende variabeln och kontrollvariabler

Efter att ha tagit fram ett spridningsdiagram och ett bivariat test av sambandet mellan
ägarkoncentration och likviditet är därför nästa steg i den empiriska analysen att
genomföra en bivariat regressionsanalys, där vi studerade hur vår oberoende variabel
och våra kontrollvariabler korrelerar med varandra. Genom detta förfarande kan vi
kontrollera våra variabler för multikollinearitet, vilket ger oss underlag för beslut om
vilka variabler som ska tas med i den multivariata regressionsanalysen. Enligt
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) är nivåer som överstiger en korrelation på
över 0,8-0,9 användbart som en gräns för multikollinearitet. Detta gör att ju närmare
vi kommer dessa värden, desto högre är risken för modellen skadas av
multikollinearitet. Vi kan se att den högsta korrelationen föreligger mellan storlek
och pris och uppgår till cirka 0,6 och är relativt hög i förhållande till korrelationen
mellan resterade variabler, men att den inte överstiger studiens gräns för
multikollinearitet.
Vi kan utifrån modellen även avläsa att alla korrelationer är signifikanta på 1 %
nivån med undantaget storlek och ägarkoncentration vilket innebär att inget
statistiskt signifikant samband föreligger mellan dessa variabler. Den signifikanta
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positiva korrelationen mellan pris och ägarkoncentration innebär att företag med en
högre ägarkoncentration har ett högre aktiepris. Vidare går också att notera att det
föreligger en statiskt negativ signifikant korrelation mellan ägarkoncentration och
volatilitet på avkastning, vilket innebär att ett företag med en hög ägarkoncentration
har en lägre volatilitet på avkastningen.

5.5.2. Multivariat analys
Då det enligt den bivariata analysen inte föreligger någon multikollinearitet mellan
våra variabler kommer vi att inkludera samtliga variabler i den multivariata analysen,
för att ge ytterligare förklaring till sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet. På grund av det väljer vi att utforma vår modell enligt nedanstående
modell. Vi använder aktieomsättningshastighet som modellens beroende variabel,
ägarkoncentration

som

oberoende

variabel

och

efter

detta

följer

våra

kontrollvariabler.
Likviditet = a + Ägarkoncentration + Storlek + Pris + Volatilitet på avkastning +
Institutionell + Industriell + Utländsk + Oilandgas + BasicMaterials + Industrials
+ Consumergoods + Consumerservices + Healthcare + Tele + Financials
+Rösträttsdifferentiering + e.
För att säkerställa att modellen som ska användas för att testa studiens hypotes är
signifikant valde vi att genomföra ett ANOVA-test. Resultatet för signifikansen i
denna modell presenteras nedan.
ANOVAa
Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression
Residual
Total

437,818
444,264
882,082

16
874
890

27,364
,508

53,832

,000b

a. Dependent Variable: Aktieomsättning
b. Predictors: (Constant), Rösträttsdifferentiering, Utländsk, Oilandgas, BasicMaterials, Tele,
ConsumerGoods, ConsumerServices, Industriell, Volatilitetavkastning, HealthCare,
Ägarkoncentration, Financials, Institutionell, Pris, storlek , Industrials

Tabell 6: Varians och signifikans i modellen

Tabell 6 visar att den modell vi har för att testa studiens hypotes har en signifikant
effekt på den beroende variabeln aktieomsättningshastighet på 1 % nivån, vilket gör
det intressant att studera resterande resultat i den multivariata analysen.
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Summering av modellb
R
,705a

R Square

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

,496

,487

,712959533

DurbinWatson
1,820

a. Predictors: (Constant), Rösträttsdifferentiering, Utländsk, Oilandgas,
BasicMaterials, Tele, ConsumerGoods, ConsumerServices, Industriell,
Volatilitetavkastning, HealthCare, Ägarkoncentration, Financials,
Institutionell, Pris, storlek , Industrials
b. Dependent Variable: Aktieomsättning

Tabell 7: Summering av modell

På grund av att variationsanalysen visar på ett signifikant samband på 1 % nivån är
det intressant att studera förklaringsgraden i vår modell. Vi valde även att presentera
resultatet från Durbin-Watson testet som visar att det inte föreligger någon
autokorrelation som skadar modellen, vilket vi kan se att det inte gör då DurbinWatson värdet ligger omkring 2 trots att underlaget består av tidsseriedata (Gujarati
& Porter, 2009). Den multivariata regressionsanalysen, av vår modell, visar att den
justerade förklaringsgraden uppgår till cirka 48,7 %. Detta innebär att, under kontroll
för kontrollvariablerna, kan cirka 48,7 % av variansen i den genomsnittliga
aktieomsättningshastigheten

kopplas

till

variansen

i

den

genomsnittliga

ägarkoncentrationen i företaget. Detta kan jämföras med den bivariata analysen
mellan ägarkoncentration och aktieomsättning där förklaringsgraden är cirka 12 %.
Skillnaden i dessa förklaringsgrader innebär att det finns andra variabler utöver
ägarkoncentrationen som påverkar sambandet med aktieomsättningshastigheten i vår
uppställda modell, vilket gör att förklaringsgraden ökar när vi tar med variabler
utöver ägarkoncentrationen.
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Multivariat regressionsanalysa
Model
(Constant)
Ägarkoncentration
storlek
Pris

B

Std. Error

Sig.

Tolerance

VIF

-9,984

,403

,000

-,355

,040

,000

,768

1,302

,300

,018

,000

,442

2,260

-,096

,030

,001

,470

2,126

Volatilitetavkastning

,768

,085

,000

,710

1,408

Institutionell

,316

,058

,000

,725

1,379

Industriell

,166

,088

,061

,874

1,144

Utländsk

,074

,086

,392

,831

1,203

Oilandgas

,443

,243

,069

,870

1,149

BasicMaterials

,229

,128

,074

,710

1,408

Industrials

-,199

,083

,017

,374

2,677

ConsumerGoods

-,193

,109

,078

,596

1,677

ConsumerServices

-,056

,109

,606

,548

1,824

HealthCare

-,108

,101

,281

,604

1,657

Tele

-,188

,218

,388

,838

1,193

Financials

-,694

,097

,000

,440

2,272

,212

,083

,011

,727

1,375

Rösträttsdifferentiering
a. Dependent Variable: Aktieomsättning

Tabell 8. Multivariat regressionsanalys med modellens beroende variabel aktieomsättningshastighet
och ägarkoncentration som den oberoende variabel under kontroll för modellens kontrollvariabler.

På grund av att den multivariata modellen är signifikant på 1 % nivån och att
förklaringsgraden är cirka 48,7 % kan vi gå vidare till den multivariata
regressionsanalysen och studera resultaten där. För att säkerställa att det inte förelåg
någon multikollinearitet i modellen tittade vi även på Tolerance- och VIF värdena,
och kunde även där se att ingen multikollinearitet förelåg, då samtliga understiger 4
(O’Brien, 2007). Detta gör att ingen av variablerna kan antas vara utsatta för
multikollinearitet, eftersom de inte uppgick till studiens i förhand fastställda nivåer.
Detta gör att modellen som vi använder för att testa studiens hypotes är tillförlitlig
och kan förklara sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet.
Tabell 8 visar att det föreligger ett negativt samband mellan den beroende variabeln
aktieomsättningshastighet och den oberoende variabeln ägarkoncentration som är
signifikant på 1 % nivån. Modellen visar också att utöver ägarkoncentration är
storlek, pris, volatilitet på avkastning, institutionell ägare och finansiella sektorn
signifikanta på 1 % nivån. Vi hittar också ett signifikant samband på 5 % nivån i vår
modell med variablerna industrials och rösträttsdifferentiering.
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För att säkerställa att modellen kan användas för att testa studiens hypotes ville vi
testa robustheten genom att använda flertalet alternativa modeller och undersöka hur
detta påverkade den justerade förklaringsgraden av den beroende variabeln
aktieomsättningshastighet,

jämfört

med

ursprungsmodellens

justerade

förklaringsgrad som presenterats i tabell 7. I den första alternativa modellen, där vi
valde bort den oberoende variabeln ägarkoncentration, visade modellen sig
fortfarande vara signifikant på 1 % nivån men att den justerade förklaringsgraden
sjunker till cirka 44,1 %. Jämfört med ursprungsmodellens justerade förklaringsgrad
på 48,7 % innebär detta en minskning med cirka 4 procentenheter. När vi exkluderar
ägarkoncentration ur modellen blir kontrollvariablerna fortsatt signifikanta på 1 %
nivån. I denna modell blir även utländsk ägare, oilandgas och signifikanta på 5 %
nivån medan industrials och financials är signifikanta på 1 % nivån. Resultatet från
den alternativa modellen innebär att vår oberoende variabel ägarkoncentration bidrar
till att ge ökad förklaring till variationer i aktieomsättningshastigheten då modellen
får en högre justerad förklaringsgrad när denna inkluderas.
För att vara än mer kritiska till vår modell och testa robustheten i denna valde vi att
göra multivariata tester utan var och en av våra kontrollvariabler aktiepris, storlek
och volatilitet på avkastning. Resultatet blev att den justerade förklaringsgraden
sjönk i samtliga alternativa modeller jämfört med ursprungsmodellen, vilket innebär
att när dessa variabler inkluderas kan vi förklara en större andel av variationerna i
likviditeten jämfört med när vi inte inkluderade dessa. Likt Heflin och Shaw (2000)
valde att även testa en modell med ett annat mått på risk än volatilitet på avkastning.
Vi bytte därför ut volatiliteten på avkastningen mot ett betavärde för varje företag
och fann att förklaringsgraden sjönk jämfört med ursprungsmodellen. Då det enligt
Amihud och Mendelson (1986) och Datar, Naik och Radcliffe (1998) finns ett
samband mellan avkastning och likviditet valde vi även att ta med den
genomsnittliga dagliga avkastningen som en kontrollvariabel i ursprungsmodellen
för att undersöka hur det påverkade förklaringsgraden på sambandet mellan
ägarkoncentration och likviditet. Resultatet blev att förklaringsgraden sjönk även här
och slutsatsen som kan dras av detta är att vi genom att inkludera den genomsnittliga
avkastningen i modellen kan vi inte med hjälp av denna variabel förklara en större
del av variationerna i likviditeten jämfört med ursprungsmodellen. Då vårt syfte med
uppsatsen var att förklara sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet uppnås
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detta på bästa sätt genom att inkludera samtliga variabler och robustheten i vår
ursprungsmodell har testats med flertalet alternativa modeller. Efter att ha testat
robustheten i den modell som användes för att testa studiens hypotes kunde vi övergå
till att börja analysera resultatet som den ursprungliga modellen gav för att besvara
studiens frågeställning och uppnå syftet med studien.
Då både beroende och oberoende variabler är logaritmerade, enligt diskussionen i
den empiriska metoden, blir sambandet mellan dem elastiskt och tillåter oss att göra
procentuella tolkningar av våra resultat, i den multivariata regressionsanalysen, för
den ursprungliga modellen i tabell 8. Detta innebär att det statistiskt signifikanta
negativa

sambandet

på

1

%

nivån

mellan

den

genomsnittliga

dagliga

aktieomsättningshastigheten och den genomsnittliga ägarkoncentrationen betyder att
1

%

ökning

i

ägarkoncentration

leder

till

0,355

%

minskning

i

aktieomsättningshastigheten, allt annat lika. Utöver detta kan vi även se att 1 %
ökning i den genomsnittliga storleken innebär en ökning i den genomsnittliga dagliga
aktieomsättningshastigheten med 0,3 % och att 1 % ökning i det genomsnittliga
aktiepriset innebär en 0,096 % minskning i den genomsnittliga dagliga
aktieomsättningshastigheten, allt annat lika. Vidare går det också att se att 1 %
ökning i den genomsnittliga volatiliteten på avkastningen ger 0,768 % ökning i
aktieomsättningshastighet, allt annat lika. Vidare kan vi se att företag med en
institutionell storägare av rösterna har en signifikant högre aktieomsättningshastighet
jämfört med om den största ägaren är en familj, allt annat lika. Vi kan också se att
företag inom industrials och financials sektorerna har en signifikant lägre omsättning
än företag i den teknologiska sektorn, allt annat lika. De tidigare nämnda sambanden
är signifikanta på 1 % nivån och i modellen kan vi även se att variabeln
rösträttsdifferentiering är signifikant på 5 % nivån. Det innebär att företag som har
rösträttsdifferentierade

aktier

har

en

högre

genomsnittlig

daglig

aktieomsättningshastighet än företag som inte har det, allt annat lika. Resten av
variablerna är inte signifikanta i modellen på 1 % och 5 % nivån, vilket gör att vi
väljer att inte dra några slutsatser utifrån dessa då det lika väl kan vara slumpen som
visar dessa samband.
Eftersom att modellens robusthet har kontrollerats samt att vi i vår modell och funnit
statistiskt signifikanta resultat kunde vi gå vidare till att koppla dessa med den
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teoretiska referensramen för att uppnå syftet i studien. Vår kvantitativa analys av
aktiedata från företag på Nasdaq OMX under 2007-2011 och ägardata från 20062010 visar alltså ett negativt samband mellan ägarkoncentration och likviditet. Detta
resultat stämmer väl överens med tidigare forskning och innebär att en ökad kontroll
i ett företag sker på bekostnad av likviditeten i aktien (Bolton & Von Thadden,
1998). En kontrollägare vill minska agentkostnaderna, och på så sätt öka värderingen
men denna positiva effekt av kontroll minskar med förlusten i likviditet (Holmström
& Tirole, 1993). Detta kan förklaras av att ägarkoncentrationens negativa påverkan
på likviditeten kommer göra att avkastningskravet kommer öka, vilket höjer
företagets kostnad för kapital och kommer därmed ha en negativ effekt på företagets
värdering (Amihud & Mendelson, 1986). Enligt klienteleffekten kommer aktier med
en lägre likviditet innehas av långsiktiga investerare, då transaktionskostnaderna är
högre i förhållande till ett företag med en högre likviditet i sina aktier vilket kan
förstärka den negativa effekten ägarkoncentrationen har på likviditeten (Amihud &
Mendelson, 1986). Denna klienteleffekt kan alltså påverka likviditeten i olika
ägarstrukturer, då investerarnas investeringshorisont kommer se annorlunda ut.
Resultatet är i enighet med Heflin och Shaw (2000), Jacoby och Zheng (2010) samt
Ginglinger och Hamon (2012) trots att vi använder en annan definition på
ägarkoncentration och ett annat mått på likviditet. Det negativa sambandet kan
förklaras av handelshypotesen som innebär att det finns mindre fria aktier och färre
aktieägare vid en högre ägarkoncentration, vilket har en negativ effekt på likviditeten
(Ginglinger & Hamon, 2012). Resultatet kan även förklaras av adverse selection som
innebär att det antas finnas informationsasymmetri mellan stora och små aktieägare
om ett företags verkliga värde vilket ökar sannolikheten för investerare att möta en
mer informerad investerare (Heflin & Shaw, 2000, Jacoby & Zheng, 2010 samt
Ginglinger & Hamon, 2012). Detta i sin tur leder till osäkerhet hos övriga
investerare, vilket begränsar likviditeten. Vidare finner vi också signifikanta resultat
kring att den genomsnittliga storleken och den genomsnittliga volatiliteten i
avkastningen påverkar den genomsnittliga likviditeten positivt, medan det
genomsnittliga aktiepriset påverkar den genomsnittliga likviditeten negativt. Detta är
i enighet med Jacoby och Zheng (2010), vilket gör att vår modell visar samband likt
tidigare studier i våra kontrollvariabler. Sambandet mellan ägarkaraktären på den
största aktieägaren och aktieomsättningen visar sig bara vara signifikant mellan
institutionell och familjeägare, där ett institutionellt ägt företag i genomsnitt har en
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högre likviditet än de familjeägda. Detta är i enighet med Hedlund et al. (1985) som
förklarar att institutionella investerare i större utsträckning än familjer söker sig till
aktier med en hög likviditet, då de vill ha möjlighet till snabb exit och till låga
transaktionskostnader. Resultateten visar även att teknologisektorn har en signifikant
högre likviditet än sektorerna industri och finans, vilket kan förklaras av att
investerarna är mer långsiktiga i teknologiaktier och mer sällan omsätter sina
portföljer i dessa sektorer. Vidare kan vi i enighet med Ginglinger och Hamon (2012)
se att företag med rösträttsdifferentierade aktier har en signifikant högre
aktieomsättningshastighet

på

5

%

nivån

än

företag

som

inte

har

rösträttsdifferentierade aktier. Förklaringen till detta kan kopplas till adverse
selection hypotesen om att sannolikheten att möta en mer informerad handlare är
mindre i aktier med olika rösträtter, då de långsiktiga och mer informerade
investerarna kommer kontrollera företagen genom de mer röststarka aktierna. Detta
gör också att det enligt handelshypotesen finns fler fria aktier som kan omsättas
dagligen, vilket tillåter fler aktieägare som också har en positiv effekt på likviditeten.
Då vi funnit ett samband mellan ägarkoncentration och likviditet under en sjunkande
likviditet och ekonomiska kriser kan vi spekulera i att det kan finns en flight to
liquidity effekt (Acharya & Pedersen, 2005). Detta innebär att investerare flyttar sina
innehav från koncentrerat ägda företag med en låg likviditet till aktier med en mer
spridd ägarstruktur och en högre likviditet, vilket kan stärka det negativa sambandet
vi funnit i studien.

	
  

83	
  

	
  

Kapitel 6. Slutsatser

D

et avslutande kapitlet har satts samman för att skapa förståelse för
studiens olika delar och skapa en översikt över processen och
genomförandet av denna studie. Vi presenterar de slutsatser som är av

vikt för investerare utifrån den empiriska analysen. Vi presenterar även vad
hypotesprövningen kan innebära för studiens teoretiska modell som tidigare
presenterades. Avslutningsvis presenteras det bidrag vår studie ger till den befintliga
forskningen och ger förslag till fortsatt forskning inom området.

Vi har i hela studien eftersträvat att studiens resultat ska vara tillförlitliga och därmed
mäter det som studien avser mäta. Genom att göra det bedömer vi att generaliserbara
slutsatser kan dras för hela populationen som är användbara för investerare på
Nasdaq OMX. Resultatet är baserat på studiens valda modell som är en förenkling av
verkligheten och vi har genom hela studien varit noggranna med att studiens
beräkningar har utförts på ett korrekt och objektivt sätt vilket har fått till följd att vi
minimerat riskerna att personliga handlingar har påverkat studiens resultat. Studiens
syfte var att studera sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet och
undersöka om andra faktorer kan förklara skillnader i likviditet och för att besvara
studiens frågeställning om ägarkoncentrationens effekt på likviditeten ställde vi upp
en hypotes som vi med hjälp av den empiriska analysen testade. Detta
tillvägagångssätt gjorde att vi kunde besvara studiens frågeställning samt uppnå
syftet med studien.
För

att

besvara

studiens

frågeställning

har

vi

använt

en

kvantitativ

undersökningsmetod av empirisk data insamlad för företag noterade på Nasdaq
OMX någon gång under tidsperioden 2006-2011. Den empiriska datan låg sedan till
grund för de mått vi behövde enligt den empiriska metoden. Denna tidsperiod
innefattade två stycken ekonomiska kriser samt gav oss tillräckligt med statistisk
data för att kunna dra slutsatser utifrån vår empiriska analys.
Det resultat som den empiriska analysen påvisar innebär att vi kan bekräfta att det
föreligger ett negativt samband mellan ägarkoncentration och likviditet, vilket
innebär att likviditeten i aktien sjunker när ägarkoncentrationen ökar, allt annat lika.
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Detta resultat överensstämmer med tidigare studier (Heflin & Shaw, 2000; Jacoby &
Zheng, 2010 samt Ginglinger & Hamon, 2012). De teorier som presenterades i den
teoretiska referensramen kan vara förklaringen till studiens resultat genom att en
ökad ägarkoncentration leder till att det finns färre fria aktier på marknaden, samt att
det uppstår en informationsasymmetri mellan stora och små aktieägare vilket leder
till osäkerhet för investerarna (Ginglinger & Hamon, 2012). Vidare kan även
resultatet förklaras av klienteleffekten som innebär att transaktionskostnaderna i
aktier kommer påverka investeringshorisonten (Amihud & Mendelson, 1986). För
denna studie innebär det att aktieägarna, på grund av den lägre likviditeten i
koncentrerat ägda företag, kommer ha en mer långsiktig investeringshorisont i dessa
aktier jämfört med spritt ägda företag med en högre likviditet, vilket ytterligare kan
sänka likviditeten och påverka sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet.
Då vår studie innehåller data från en tidsperiod med stora svängningar och en
allmänt sjunkande likviditet på marknaden kan vi även förklara sambandet med hjälp
av teorin flight to liquidty (Amihud, 2002 samt Acharya & Pedersen, 2005). För
denna studie innebär det att investerarna allokerar sitt kapital till tillgångar med
högre likviditet och lägre transaktionskostnader, allt annat lika, vilket i vårt fall är
aktier med en lägre ägarkoncentration vid ökade likviditetsrisker på marknaden.
Dessa teorier kan tillsammans förklara ägarkoncentrationens påverkan på likviditeten
i en aktie där en högre ägarkoncentration, och minskade agentkostnader i företaget,
sker på bekostnad av likviditeten i aktien. Detta bekräftar Bolton och von Thaddens
(1998) teoretiska diskussion om att kontroll står i konflikt till likviditet, med
efterföljande konsekvenser för kostnaden för kapital för företagen (Amihud &
Mendelson, 1986). Resultatet kan även kopplas till Holmström och Tirole (1993)
som förklarar att den positiva effekt på företagets värdering som kommer av
minskade agentkostnader vid en hög ägarkoncentration kommer minska med den
negativa effekten ägarkoncentrationen har på likviditeten.
Då vår studie bekräftade att det föreligger ett negativt samband mellan
ägarkoncentration och likviditet i den empiriska analysen, kan vi dra slutsatser om
hur det kan påverka studiens teoretiska modell. Det negativa sambandet mellan
ägarkoncentration och likviditet gör att det även kan föreligga ett positivt samband
mellan ägarkoncentration och avkastningskrav då en lägre likviditet leder till högre
avkastningskrav

	
  

för

att

investeraren
85	
  

ska

bli

ersatt

för

de

högre

	
  
transaktionskostnaderna (Amihud & Mendelson, 1986). Detta positiva samband gör
att resultatet kan användas av investerare för att erhålla en högre avkastning på sina
investeringar genom att placera i aktier med en hög ägarkoncentration. Genom att gå
vägen

via

ägarkoncentrationens

effekt

på

likviditeten

och

inte

via

ägarkoncentrationens effekt på företagets prestation blir ägarkoncentrationen en
användbar variabel för investerare. Det innebär att om studier finner ett positivt
samband mellan ägarkoncentration och avkastning kan resultatet förklaras med hjälp
av ägarkoncentrationens effekt på likviditeten. Kopplas detta samman med Jensen
och Meckling (1976), Demsetz (1983) samt Demsetz och Lehns (1985) teorier om att
det inte finns en koppling mellan ägarkoncentration och prestation som en
investerare kan basera i sina investeringsbeslut på, kan vi dra slutsatsen att detta inte
är fallet. Denna slutsats förutsätter dock, allt annat lika, att marknaden är effektiv och
ersätter investerare för de transaktionskostnader som uppstår vid investering i aktier
med en låg likviditet (Amihud & Mendelson, 1986) samt att det negativa sambandet
mellan ägarkoncentration och likviditet gäller i företaget. Då studiens hypotes
bekräftades påverkas även sambanden mellan ägarkoncentration och kostnaden för
kapital samt värdering i den teoretiska modellen. Det negativa sambandet gör därmed
även att det kan föreligga ett positivt samband mellan ägarkoncentration och
kostnaden för kapital som en effekt av de högre avkastningskraven i aktien. Det gör
även att det kan föreligga ett negativt samband mellan ägarkoncentration och
företagets värdering på grund av det högre avkastningskrav samt högre kostnad för
kapital på grund som kan kopplas till den lägre likviditeten. Även dessa slutsatser
förutsätter allt annat lika, en effektiv marknad och att det finns ett negativt samband
mellan ägarkoncentration och likviditet i företaget.
Resultaten visar utöver det negativa sambandet mellan ägarkoncentration och
likviditet även att företag med en institutionell investerare som största ägare har en
signifikant högre likviditet i jämförelse med ett företag med en familjeägare, allt
annat lika. Detta kan enligt Hedlund et al. (1985) förklaras av att institutionella
investerarare föredrar att investera i aktier med en hög likviditet då de vill ha låga
transaktionskostnader för exit i sina placeringar. Vi finner även att det finns
signifikanta skillnader mellan sektorerna i företagen där teknologisektorn har en
högre likviditet än den finansiella och industriella sektorn, allt annat lika. Detta kan
förklaras av att företagen har olika förutsättningar (Deckop, 1988), vilket kan

	
  

86	
  

	
  
påverka investerarnas handel i aktien. Vi kan även dra slutsatsen att om kontrollen i
ett företag innehas genom röster istället för kapital kommer likviditeten vara
signifikant högre. Detta kan enligt Ginglinger och Hamon (2012) förklaras av att
effekten av adverse selection och handelshypotesen inte blir lika kraftig i företag som
kontrolleras genom rösträttsdifferentierade aktier.
Vi har inte lyckats finna någon tidigare studie i som har använt data från Sverige
med en tidsperiod med stora ekonomiska kriser och en allmänt sjunkande likviditet,
och kan därför inte jämföra våra resultat med andra studier. Detta gör dock att vi kan
konstatera att det negativa sambandet som tidigare studier funnit mellan
ägarkoncentration och likviditet även gäller under en tidsperiod med stora
svängningar på aktiemarknaden, en gradvis sjunkande likviditet och under
teknologisk förändring som påverkar de direkta transaktionskostnaderna. Vår nya
definition av likviditet och ägarkoncentration som vi använt i denna studie visar på
liknande resultat som vid andra definitioner, vilket styrker teorin om att det finns ett
negativt samband mellan ägarkoncentration och likviditet oberoende vilka mått som
används.
Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att det föreligger en konflikt mellan
ägarkoncentration och likviditet på Nasdaq OMX. Det innebär att resultatet i studien
kan användas av investerare för att fatta mer informerade investeringsbeslut utifrån
ägarkoncentrationen, baserade på effekten på likviditeten i företagets aktie.

6.1. Implikationer
På grund av att vi bedömer att studien som genomförts innehåller en hög grad
validitet och reliabilitet kan vi utifrån studiens slutsatser gå vidare till att presentera
vilka bidrag studien har gett.
Studien bidrar till att stärka och komplettera den befintliga teorin om ett negativt
samband mellan ägarkoncentration och likviditet. Den teoretiska referensramen har
argumenterat för att en investerare inte kan använda ägarkoncentrationen som en
variabel som påverkar företagets prestation och därmed även avkastningen i
investeringen (Jensen & Meckling, 1976 samt Demsetz & Lehn, 1985). Denna studie
visar att genom att använda likviditeten som en effekt av ägarkoncentrationen kan en
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högre avkastning nås då likviditeten påverkar avkastningskraven i företagets aktie
som vid en effektiv marknad, enligt Amihud och Mendelson (1986) leder till en
högre avkastning på investeringar i aktier med en låg likviditet. Det statistiskt
signifikanta

negativa

sambandet

som

denna

studie

har

påvisat

mellan

ägarkoncentration och likviditet innebär även att ägarkoncentrationen kommer
påverka företagens kostnad för kapital och värdering via dess effekt på likviditeten.
Användandet av nya variabler för ägarkoncentration och likviditet för en studie av
sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet gör även att studien bidrar
metodologiskt till den befintliga forskningen, då användandet resulterade i liknade
resultat som andra metoder har gjort (se till exempel Heflin & Shaw, 2000, Jacoby &
Zheng, 2010 samt Ginglinger & Hamon, 2012). Studiens mått på ägarkoncentration
och likviditet gör att metoden bidrar till att ge en enkel och användbar information
över hur likviditeten påverkas av förändringar i ägarkoncentrationen. Vi har använt
dummyvariabler som vi inte har sett att tidigare forskare har använt på samma sätt
inom detta forskningsområde och vi kan därmed metodologiskt visa hur dessa
variabler ska användas för att förklara skillnader i likviditet.
Resultatet gör även att vi ger empiriska bidrag till forskningen, då vi har utfört den
på en marknad under en tidsperiod med annorlunda förutsättningar än tidigare
studier. Trots dessa skillnader finner vi alltså ett negativt samband mellan
ägarkoncentration och likviditet, vilket gör att studien bidrar empiriskt till området
då den använda empirin är bristfälligt använd av tidigare forskare.
Resultateten ger även praktiska bidrag då den valda metoden på ett enkelt sätt
förklarar hur förändringar i ägarkoncentrationen påverkar likviditeten i aktien. Detta
kan användas av små investerare som är ute efter att investera i aktier med låga
transaktionskostnader, men även av stora aktieägare som har tankar på att förändra
sin ägarandel. Fördelen med en ökad kontroll genom minskade agentkostnader kan
därför vägas mot nackdelen av en minskad likviditet med efterföljande effekter.
Studiens resultat kan även användas av företag som står inför ett val av finansiering,
då de kan sänka sina kostnader för kapital och värdering genom att förespråka en
lägre grad av ägarkoncentration i företaget.
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6.2. Förslag till fortsatt forskning
Efter att ha gjort studiens slutsats och bidrag kunde vi nu avgöra hur forskningen
inom området skulle kunna fortsätta.
Syftet med denna studie var att studera och förklara sambandet mellan
ägarkoncentration och likviditet på den svenska aktiemarknaden och som mått på
likviditet

har

vi

använt

det

årliga

genomsnittet

på

den

dagliga

aktieomsättningshastigheten. För att vidare kunna utreda detta samband kan ett annat
mått på likviditet användas, i form av till exempel spread. Spreaden har använts som
mått på likviditet i flertalet studier på kvotdrivna marknader där nivån bestäms av
market makers. Därmed kan det vara av intresse att på en orderdriven marknad, likt
Sverige, använda spreaden då den bestäms av investerarna. Genom att genomföra en
sådan studie kan detta resultat sedan jämföras med denna och andra studier och
därmed bidra till den befintliga teorin inom området. Att använda sig av en annan
definition på ägarkoncentration i Sverige form av antalet unika aktieägare i varje
företag kan också bidra till den befintliga forskningen, då effekten av
handelshypotesen kommer begränsas om ett företag har många aktieägare, allt annat
lika, vilket kan påverka sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet.
Då vår studie inte innehåller någon variabel för rörelser på aktiemarknaden skulle en
studie med en sådan variabel kunna visa på om styrkan i sambandet mellan
ägarkoncentration och likviditet påverkas av aktiemarknadens rörelser. Detta ämne
har vi berört i studien men inte tittat närmare på hur styrkan i sambandet påverkas,
vilket kan vara fallet då investerarnas beteende kan påverkas av svängningar och
därmed även likviditeten.
Ett annat förslag är att genomföra en kvalitativ studie om hur investerare tänker och
agerar kring ägarkoncentrationen. Genom att göra en sådan studie kan fler
förklarande infallsvinklar hittas och komplettera de teoretiska infallsvinklarna vi och
andra forskare har använt för att förklara det negativa sambandet.
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Bilagor
Bilaga 1 - Normalfördelningstabell
	
  
	
  
Normalfördelningstabell ursprungsvärden

N
Skewness
Std. Error
of
Skewness
Kurtosis
Std. Error
of
Kurtosis

Aktieomsättning

Ägarkoncentration

Storlek

Pris

891
2,320

891
,990

891
4,700

891
7,555

Volatilitet på
avkastning
891
1,916

,082

,082

,082

,082

,082

7,947

,308

24,970

119,409

6,811

,164

,164

,164

,164

,164

	
  
	
  
Normalfördelningstabell efter ln
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Bilaga 2 – Histogram över ägarkoncentrationens normalfördelning
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Bilaga 3 - Urvalspopulationen
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Bilaga 4 – Bortfall urvalspopulationen
Bortfall
urvalspopulationen
2010 (1 stycken)
Corem Property Group
2009 (6 stycken)
Corem Property Group
Allenex
Midsona
Net Entertainment
Odd Molly

Kvarvarande
företag
188 företag
183 företag

Vitec Software
2008 (14 stycken)
Allenex
Corem Property Group
DGC One
Elos
Hexpol
Itab
Lammhults
Loomis
Midsona
Net entertainment
Nordic Mines
Odd Molly
Swedol
Venue Retail Group
Vitec Software
2007 (32 stycken)
Aerocrine
Allenex
Atrium Ljungberg
B&B Tools
Biotage
Björn Borg
Bure
Cision
Corem Property Group
DGC One
Duni
Elos
Hexpol
HiQ
HMS Networks
Husqvarna
ITAB Shop
Lammhults
Latour
Loomis
Mekonomen
Midsona
Midway
Nederman
Net entertainment
Nordic Mines
Nordic Service
Odd Molly
Swedol
Systemair
Venue Retail Group
Vitec Software

	
  

174 företag.

157 stycken
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dubbla aktier
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Ericsson A
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Huskvarna A
Industrial & finacial systems A
Industrivärlden
C
Investor A
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Midsona B
Midway A
MTG A
NAXS
Ortivus A
Ratos A
Sagax Pref
SCA A
Scania A
SEB C
SKF A
SSAB B
Stora Enso A
Svenska handelsbanken B
Svolder A
Sweco A
Swedbank Pref
Tele 2 A
Transcom A
Volvo A
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Saknar data för
tidsperioden
ABB
ACAP
Alliance Oil
Alltele
Arise Windpower
AstraZenica
Autoliv
Avega Group B
Black earth farming
Byggmax
Cavotec
CDON
Cellavision
Cloetta
Concentric
Dedicare B
East Capital Explorer
Electra Gruppen
Endomines
Enquest
Epicept
Etrion
eWork Scandinavia
Fast Balder pref
Feelgood Svenska AB
FinnvedenBulten
FormPipe
Global Health partner
Havsfrun Invest
IAR
Image System
Karolinska Developement B
Lundin Mining
Luxonen SDB
Melker Schörling
Micro Systemation
Micronic Mydata
Millicom
Moberg Dema
MQ Holding
Nordnet
Novestra
Oasmia
Oriflame
Rottneros
Sagax
Seamless Distribution
Semafo
StjärnaFyrkant
Stora Enso B
Swedish Orphan Biovitrum
Svolder B
Tieto Oyj
Transcom B
Transmode Holding
Trigon Agri
Unibet
Vostok Nafta

	
  

Bilaga 5 – Översikt över urvalspopulationens indelning
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