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Sammanfattning 
Denna studie behandlade möjligheten för outsiders att nå överavkastning genom att följa 
insiderpersoners transaktioner. Huvudsyfte var att kartlägga om det existerade 
överavkastningsmöjligheter för outsiders, genom att ta del av insiderhandelsrapportering 
på Stockholmsbörsen. Som delsyfte ville vi redogöra för eventuella skillnader i 
avkastning för olika investeringsmetoder.  
 
För att besvara dessa frågor använde vi oss av en kvantitativ studie med en deduktiv 
ansats, som hade vissa drag av abduktion. Studien är som helhet utförd med ett 
privatspararperspektiv, och dataurvalet begränsades till aktierna som ingick i OMXS30 i 
februari 2008, för åren 2001-2007. Data över insidertransaktioner samlades in från 
Finansinspektionens insynsregister för den nämnda tidsramen. Referensramen är relativt 
bred och utgörs av dels insiderlagstiftningen, grundläggande teorier kring marknaders 
effektivitet, samt tidigare studier inom insiderforskning. Datamaterialet bearbetades i 
Excel enligt två egenkonstruerade metoder, vilka användes för att beräkna förekomsten 
av överavkastning genom att följa insiderpersoners transaktioner.  
 
Studien resulterade i att vi ej fann någon generell förekomst av överavkastning för de 
studerade aktierna, för någon av de två investeringsmetoderna, men att det förekom 
överavkastning genom att följa ett antal enskilda aktier. Vidare fann vi att 
Investeringsmetod 2 genererade högre avkastning än Investeringsmetod 1, för en stor del 
triggerkombinationer. Mer i detalj resulterade låga köptriggers och högre säljtriggers i en 
högre avkastning än vice versa, vilket visade på att säljtransaktioner var sämre 
indikatorer än köptransaktioner, vilket även styrktes av tidigare studier. Att vi ej fann 
någon generell överavkastning för någon av två investeringsmetoderna, både styrktes och 
motsades av tidigare forskning, vilket medförde svårigheter med att värdera vår studies 
resultat. Klart var dock att marknaden i vårt undersökta fall kunde anses befinna sig i en 
förhållandevis hög grad av effektivitet, utan att vara stark, genom att vi ändock fann 
överavkastning för ett antal enskilda aktier. Det är dock möjligt att den enskilda 
överavkastningen skulle minska något, om vi hade tagit hänsyn till transaktionskostnader, 
men detta skulle enbart styrka tesen om att det är svårt att nå överavkastning genom att 
följa insiders.   
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1. Inledning 

1. 1 Studiens disposition 
 
Introduktion till studie 

och vetenskapliga 
utgångspunkter 

Inledningsvis redogörs för bakgrund och förutsättningar som 
präglat denna studie för att sedan övergå till en diskussion 
kring de utgångspunkter och vetenskapliga ställningstaganden 
som präglat studien. Vi ser det som en logisk stringens för att 
successivt beskriva studiens problemställning men även hur vi 
resonerat vid utformandet av studien. I detta inkluderas 
redogörelser för hur studien kan påverkas av att just vi skrivit 
den men även vilka vetenskapliga synsätt som anammats vad 
gäller syn på omvärld och kunskap. 

Teoretisk referensram Efter att ha vallat er som läsare genom studiens förutsättningar 
och vägval skildrar vi den referensram vars kunskapsbas 
kommer att utgöra grunden för själva studieinnehållet men 
även hur information vägs in i diskussionen. Fokus i denna del 
ligger, förutom själva presentationen av relevanta teorier, på 
reflektion och diskussion  kring relevansen av teoretiska fynd 
för vår studie. 

Praktiskt utförande Detta avsnitt utgör en redovisning över hur teoretiska 
antaganden, förutsättningar och ställningstaganden 
operationaliseras till det som är själva kärnan i denna studie. I 
denna förklaring ingår diskussion kring t ex. urvalsgrupper 
men även hur själva studien rent praktiskt utförts och hur data 
sedan behandlats. 

Presentation och 
analys av empiriska 

fynd 

Efter att ha redogjort för den praktiska metoden presenterar vi 
relevanta resultat från studien och väver i samband med detta 
in en diskussion kring eventuella tolkningsmöjligheter för de 
empiriska fynd studien genererat. 

Slutsatser och 
sanningskriterier 

Studiens avslutande del är av summerande art och kommer 
kortfattat att redogöra för vad som deducerats utifrån studiens 
fynd och därefter presentera en reflektion över sanningshalten 
i studien utifrån specifika kriterier. 
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1. 2 Begreppsdefinitioner 
 
Insider 
I dags- och kvällspress har begreppet ”insider” på senare tid kommit att benämna 
personer som agerar utanför de juridiska ramverk som finansinspektionen satt upp för 
personer med insyn i noterade bolag. Detta kan te sig lite missvisande då begreppen 
insider- och insynspersoner i teorin beskriver alla personer med insynsställning och då 
inte endast de laglösa. I vår studie har vi tagit fasta på de personer som genom 
förtroendeuppdrag, anställning, bekantskapskrets eller dylikt besitter mer information än 
marknaden (under antagandet att sådana informationsövertag de facto existerar) 
 
Outsider 
Detta begrepp är ett för de flesta kanske nytt begrepp i sammanhanget och anger enkelt 
förklarat de personer som står utanför bolag och deras överinformation och genom detta 
utgör marknaden. Begreppets användning torde utkristallisera dess innebörd allt 
eftersom, men för att förtydliga ser vi outsiders som de personer som antagningsvis 
kan/inte kan upprepa insiderrörelser för att på så vis utnyttja sitt informationsövertag till 
egen nytta. 
 
OMXS30 
Detta är den vedertagna förkortningen för ett index över de 30 mest omsatta aktierna som 
är noterade på OMX Stockholms lista. 
 
Tidsfönster 
Den tidsram inom vilken en triggernivå skall uppnås för att aktualisera köp/försäljning 
enligt vår simuleringsmodell. 
 
Triggernivå 
Antal transaktioner av specifik typ under ett givet tidsfönster som krävs för att generera 
en faktisk transaktion enligt vår modell. Detta som ett sätt att värdera köp- respektive 
säljtransaktioner. 
 
Överavkastning 
Denna term kan tyckas självklar för den företagsekonomiskt påläste men vi ser ändå en 
viss relevans i att specificera hur begreppet används av oss i denna studie. Begreppet 
överavkastning används i denna studies diskussion som ett mätbegrepp för den ökade 
vinst som kan fås genom att, till skillnad från normalt värdepapperssparande, investera i 
samma säkerhet men helt utifrån en insiderbaserad strategi. 
 
Normal investeringsmetod 
Den normala investeringsmetoden i vår studie, bygger i sin tur på den normala 
aktiekursen, dvs ett innehav i aktierna för hela tidsperioden 2001-2007.  
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1. 3 Ämnesval 
Vi är båda två intresserade av aktiehandel generellt sett, vilket innebär att vi håller oss 
förhållandevis väl uppdaterade vad gäller nyheter inom svenskt näringsliv. Detta intresse 
har lett till att det senaste årets följetonger kring insiderbrottslighet förstärkt 
medvetenheten kring insiderhandel. Detta förstärks sedan av att diverse 
informationstjänster med inriktning mot ekonomi som t ex. Dagens Industri och Veckans 
Affärer ofta påpekar markant insideraktivitet. Detta är givetvis inte den enda faktorn som 
påverkat valet av ämne. Vi tror även att ämnesvalet delvis styrts av att vi önskat göra en 
studie utformad på ett annat sätt än den vi gjorde på C-nivå, där studien var kvalitativ och 
baserades på semistrukturerade intervjuer. Att en sådan sak kan påverka ämnesvalet kan 
troligtvis hänföras till en vilja från vår sida att utmana oss själva och se om vi kan lyckas 
lika väl med en annan typ av studie. Det bör självklart påpekas att ämnet inte valts med 
detta som grund, men initialt har denna önskan att utföra en kvantitativ studie mest troligt 
påverkat våra preferenser för ämnesalternativ. 

1. 4 Problembakgrund 
 
1.4.1 AKTIEHANDEL 
Stockholmsbörsen är en samlad handelsplats för olika typer av värdepapper1. En vanlig 
typ av värdepapper som kan handlas på Stockholmsbörsen är aktier, vilket gemen man 
säkerligen har vetskap om. Det finns även andra typer av värdepapper att handla med, 
exempelvis olika typer av derivat, som optioner och terminer, samt fonder och 
obligationer.2 Denna uppsats är dock inriktad mot aktiehandel, varvid resterande 
värdepapperstyper kommer att lämnas därhän. Sedan fusionen av de nordiska börserna 
skedde år 2006, går det att handla med 80 % av de noterade nordiska bolagen på 
Stockholmsbörsen, vilken är en del av NASDAQ OMX Group Inc3. De resterande 20 % 
som ej kan handlas finns på handelsplatser med andra ägare, exempelvis Nordic Growth 
Market4. En intressant fråga att ställa sig är hur stor Stockholmsbörsen är jämfört med 
andra handelsplatser. Statistik från SCB visar på att Stockholmsbörsen år 2007 hade 
mindre än 300 noterade bolag5. Detta är relativt litet jämfört med exempelvis 
amerikanska NASDAQ, som består av över 3000 noterade bolag6. 
 
Utvecklingen av Stockholmsbörsen som helhet kan mätas genom användandet av olika 
typer av jämförandeindex. Ett sådant index är OMXS, där den sista bokstaven står för 
Stockholmsbörsen. Detta innebär att indexet visar hur alla noterade bolag på 
Stockholmsbörsen utvecklas, dag för dag och detta kallas för All Share-index. Det finns 
även andra typer av index, som ej är heltäckande, exempelvis marknadsviktade index, 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, ”Stockholmsbörsen”, hämtat 2008-05-02 från: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=315801&i_word=stockholmsb%f6rsen, hämtat 2008-05-12 
2 OMX Nordic Exchange, hämtat 2008-04-07 från: http://omxnordicexchange.com/produkter/ 
3 OMX Nordic Exchange, hämtat 2008-04-07 från: http://omxnordicexchange.com/omoss/ 
4 Nordic Growth Market, hämtat 2008-04-07 från: 
http://www.ngm.se/main.aspx?siteid=www.ngm.se&language=SE  
5 Statistiska centralbyrån, ”Aktieägarstatistik”, hämtat 2008-04-09 från:  
http://www.scb.se/Statistik/FM/FM0201/2007H01/FM0201_2007H01_SM_FM20SM0702.pdf  
6 Nasdaq, hämtat 2008-04-07 från: http://www.nasdaq.com/reference/market_facts.stm 
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som OMXS30, vilket innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.7 Ett 
sådant index kan vara användbart då Stockholmsbörsen som vi tidigare nämnt är relativt 
liten, jämfört med de större börserna i Europa och Nordamerika. Handeln koncentreras 
därmed till de större dominerande aktierna, vilka finns med i OMXS30.   
 
I Sverige har intresset för aktiehandel bland privatpersoner ökat under de senaste åren. 
Intresset för aktiehandel har dock inte alltid varit högt. Ett exempel är då IT-bubblan 
sprack år 2000, vilket medförde ett antal år med minskad handel på Stockholmsbörsen, 
med en bottennivå år 2003. Under januari månad år 2008 inträffade dock ett nytt 
aktiehandelsrekord för privatpersoner, med en ökning på 20 %. Ökningen är intressant då 
marknaden varit ostabil under en längre tid, och det är folkaktierna som är populärast.8 
Med folkaktier menas aktier som handlas och ägs av en stor mängd privatsparare, 
exempelvis Ericsson och TeliaSonera. Genom att se tillbaka i tiden på hur 
aktiehandelsintresset varit, går det att se att intresset gradvis har ökat under de senaste 20 
åren. Enligt en rapport från Finansinspektionen beror ökningen till viss del på den 
skattereform som genomfördes 1990, vilket enligt Finansinspektionen innebar att 
finansiella tillgångar fick större betydelse i den privata ekonomin.9 
  
1.4.2 Marknadseffektivitet 
Kunskapsbegreppet effektivitet inom finansiering kan användas för att beskriva en 
marknad där relevant information ges av tillgångars prissättning.10 Det som idag beskrivs 
som marknadseffektivitet kan till stor del sägas härröra från Eugene Famas definition av 
en effektiv kapitalmarknad, som denne presenterade 1970. Enligt nämnda definition 
förutsätts en marknad utan transaktionskostnader vid värdepappershandel, full 
informationstillgänglighet samt enighet bland stora aktörer kring vilken effekt given 
information bör ha på tillgångars prissättning. Dessa förutsättningar ger då en marknad 
där faktisk avkastning är densamma som förväntad samt en prissättning på värdepapper 
som speglar all tillgänglig information.11 
 
1.4.3 Insiderhandel 
Insiderhandel har den senaste tiden varit ett populärt ämne i media, med följetänger om 
Cevianmannen och dennes insideräventyr. Då intresset för aktiehandel dessutom ökat 
under de senaste åren är det naturligtvis av vikt att det finns ett tydligt regelverk för 
insiderhandel. Det är alltså inte olagligt att som insider handla med bolagets aktier, om 
informationen som insiderpersonen baserat beslutet på, även är marknaden tillgodo. 
Reglerna som styr insiderhandel kräver exempelvis att personer med insyn skall anmäla 
transaktioner till finansinspektionen inom 5 dagar. Det finns även restriktioner mot att 

                                                 
7 OMX Nordic Exchange, hämtat 2008-04-07 från: 
http://omxnordicexchange.com/produkter/index/OMX_index/OMXS_Local_Index/ 
8Dagens Industri, ” Privatpersoner rekordhandlade aktier i januari”, hämtat 2008-04-04 från: 
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FArticleID%3D2008%5C02%5C01%5C268188%
26sectionid%3D 
9http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2002/insiderbrott_020127.pdf -
Utvecklingen på aktiemarknaden, insiderbrott och FI:s marknadstillsyn 
10 Dimson, E. och Mussavian, M. (1998) “A brief history of market efficiency” European Financial 
Management, Vol 4, Nr 1, (1998): 91 
11 Fama, Eugene F. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work” The Journal of  
Finance, Vol 25, (1970): 389f 
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utföra transaktioner i närhet till ekonomiska rapporter och pressmeddelanden. 
Finansinspektionen menar att insiderhandel som bryter mot reglerna skadar investerarna, 
samt undergräver förtroendet för aktiemarknaden. Teoretiskt kan detta härledas från den 
effektiva marknadshypotesen, då marknaden inte är effektiv om alla investerare ej har 
tillgång till samma information.  
 
Under de senaste åren har det varit ett antal uppmärksammade insiderhändelser som 
Finansinspektionen anmält som insiderbrott. En av de mer kända insiderförseelserna är 
Pilkerton-affären, vilken slutade med att en person dömdes till fängelse för grovt 
insiderbrott. Något som kännetecknar insiderbrott är svårigheten att bevisa att ett brott 
skett. I Pilkertonaffären är detta tydligt då en stor del av de åtalade friades från åtal, 
alternativt undkom med böter.12 Ett annat mycket känt fall, som vi nämnt tidigare, är 
insiderhärvan med Cevianmannen, som beräknas ha gjort mångmiljonvinster på 
insideraffärer, och detta har potential att bli en av de största insiderhärvorna i Sverige. 
Förundersökningen har dock dragit ut på tiden och åtal har därmed ej kunnat väckas än.13 
I samband med att insiderhärvan kring Cevianmannen nystades upp, uttalade sig bland 
annat aktiechefen för HQ-bank om att finansbranschens anseende skadats av 
insiderhärvorna, även om det varit enskilda personer som brutit mot lagen14. Statistiken 
visar att antalet anmälda insiderbrott ökat under de senaste åren, och att anmälningarna i 
högre grad leder till åtal. Risken att en insider blir straffad är dock låg, och straffen är 
relativt milda. Det är sällsynt att någon döms för grovt insiderbrott, men lägre grader av 
insiderbrott har blivit vanligare, då även oaktsamhet är ett rekvisit efter den senaste 
laguppdateringen.15 Fjolåret var ett rekordår för anmälda insiderbrott och av de totalt 191 
fall, som lämnades över från Finansinspektionen till Ekobrottsmyndigheten, var 121 fall 
misstänkta insiderbrott. Enligt Finansinspektionens Mira Naumanen kan 2008 bli ett nytt 
rekordår, eftersom antalet misstänkta insiderbrott varit många till antalet under den första 
delen av året.16   
 
Forskningen kring insiderhandel är relativt bevandrad med ett brett urval av studier med 
olika utgångspunkter och perspektiv. Något som gör ämnet intressant att studera, är att 
det råder en viss oenighet kring hur insiderhandeln påverkar marknaden. Exempelvis 
råder det delade meningar om möjligheterna att nå överavkastning genom att följa 
insiderhandel. En tidig forskare på området är Rogoff som undersökte huruvida insiders 
transaktioner kan förutspå om aktien är rätt prissatt. Rogoff kunde visa på att insiders i 
vissa fall var värda att följa, men att det generellt sett inte gick att säga att det gäller för 
alla insiders då resultaten överlag var varierande.17 Rozeff och Zaman har funnit att 
insiders når överavkastning, men att den är relativt låg, och ställer sig frågan om 

                                                 
12 Svea Hovrätt B 1461-01, 2002-06-20 
13 Dagens Nyheter, ”Åtal mot Cevianmannen dröjer”, hämtat 2008-04-03från: 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=747678 
14 Dagens Nyheter, "Finansbranschen har fått ett girigt ansikte",hämtat 2008-04-02 från:  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=641634, hämtat 080402 
15 Dagens Nyheter, ”Döm insiderbrottslingar hårdare”, hämtat 2008-04-02 från:  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=752810 
16 Dagens Nyheter, ”Manipulerade kurser ett växande problem”, hämtat 2008-04-03 från: 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=751108 
17 Rogoff, D ”Forecasting Properties of Insiders Transactions” The Journal of Finance, Vol. 19, No. 4,  
(1964):  697f  
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informationen insiderpersonerna genererar hög överavkastning.18. Eckbo och Smith har 
dock funnit motsatta resultat, nämligen att en insiderportfölj i genomsnitt ej gav en högre 
avkastning än genomsnittliga aktiefonder på Oslobörsen19, vilket visar på att området är 
mycket intressant att studera då tidigare studiers resultat är motstridiga.   
 
Det är även intressant att undersöka detta genom det faktum att de flesta studier som 
gjorts på området har ett anglosaxiskt perspektiv. Med detta menar vi att studierna 
mestadels gjorts på den amerikanska marknaden. Stockholmsbörsen är av betydligt 
mindre storlek jämfört med dess amerikanska och engelska motsvarigheter, och det är 
därmed intressant att undersöka hur insiderhandeln ter sig på en mindre marknad. Som 
aktiesparare är det ett kontinuerligt sökande efter strategier som kan generera avkastning. 
Det är därför mycket intressant att undersöka om det går att ta rygg på insiderpersoner 
och deras transaktioner för att på så sätt skapa en hög avkastning. Det är just 
grundtankens relativa enkelhet i att kunna följa personer med insyn i det valda företaget 
som tilltalar oss. För oss råder det inga tvivel om att en insiderperson i ett företag bör ha 
mer kunskap om och tillgång till mer information om företaget än en outsider. Frågan är 
hur och när insiderinformationen används och kommer marknaden tillhanda. 

1.5 Problemformulering 
Kan en outsider åtnjuta överavkastning genom att följa insiderpersoners transaktioner? 

1.6 Syfte 
Uppsatsens huvudsyfte är att kartlägga om det existerar överavkastningsmöjligheter för 
outsiders genom att ta del av insiderhandelsrapportering på Stockholmsbörsen. Som 
delsyfte kommer vi att redogöra för eventuella skillnader i avkastning för olika 
investeringsmetoder.   
  

                                                 
18Rozeff M, A, Zaman“ Market Efficiency and Insider Trading: New Evidence” The Journal of Business,  
Vol. 61, No. 1, (1988): 42-43 
19 Eckbo, Espen B, David C Smith “The Conditional Performance of Insider Trades” The Journal Of 
Finance, Vol. LIII, Nr. 2, (1998): 495-497 
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2. Utgångspunkter 
 

Detta avsnitt är menat att delge och redogöra för de faktorer som utgör såväl 
grund som förutsättning för arbetet med denna studie. I kort beskriver kapitlet 
författarnas förutsättningar och generella syn på såväl kunskap som det 
undersökta problemet. Utöver detta kommer även våra val att diskuteras och 
motiveras på en teoretisk nivå och allt detta skall utmynna i att tydliggöra för 
dig som läsare de resonemang som präglat studiens utförande och resultat samt 
hur den har påverkats av att just vi har utfört den. Detta kapitel lämnar även 
utrymme för självkritik från oss författare då vi ämnar belysa hur våra 
resonemang och förutsättningar har präglat studien och vilka effekter som detta 
kan ha genererat.  

2.1 Förförståelse 
Som forskare bör alltid finnas en medvetenhet om att själva forskningen och de redskap 
som används till den, alltid präglas av tidigare erfarenheter. Den påverkan som fås kan 
definieras i ett vitt spann, från angreppssätt till hur problemställningar definieras och 
tolkas. Utöver detta  besitter gemene man socialt grundade fördomar och värderingar som 
även dessa kan komma att påverka studier och dess resultat.20 Kontentan av detta kan 
beskrivas något så när kärnfullt med att konstatera att den sociala prägel i kombination 
men kunskap och tidigare erfarenheter som var människa insamlat alltid präglar hur 
information tolkas och bearbetas. Relevansen i detta konstaterande är att själva insikten 
ger möjlighet till att minska eventuell negativ påverkan alt. accentuera eventuell positiv 
påverkan på studien och dess resultat. 
 
Båda skribenterna har en ekonomisk utbildning fokuserad på redovisning och 
finansiering, vilket i sig kan tyckas ett självklart givet ämne för denna studie. Uppenbart 
har detta spelat in i förloppet som lett till ämnesvalet då vår utbildning har förstärkt våra 
kunskaper kring finansiella marknader och deras anatomi. Detta kombinerat med att 
finansiella marknader även är ett fritidsintresse kan indikera en så pass utvecklad kunskap 
om problemställning att neutrala ståndpunkter i sig torde omöjliggöras. Är då detta 
gynnande eller inte för studien? Rent spekulativt kan sägas att det innebär förutfattade 
meningar kring eventuella signaleffekter som insidertransaktioner har. Det bör sägas att 
vi tror att så är fallet, vilket givetvis även spelat in i valet av ämne.  En uppenbar 
eventualitet orsakad av detta är att vi i vår forskarroll skulle kunna finna det lättare att 
förkasta möjligheter som motsäger våra förutfattade meningar. Det är dock närmast 
omöjligt att bearbeta ett ämne förutsättningslöst och fördomsfritt och vi finner en viss 
styrka i medvetenheten kring detta faktum, då detta bör kunna motverka eventuella 
felpräglingar på studien. 
 
 
                                                 
20 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang. ”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder” (Lund: Studentlitteratur, 1997): 150 
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2.2 Inledande litteraturgenomgång 
Som en förberedelse till arbetet med denna studie företog vi oss en grundläggande 
genomgång av litteratur kring såväl insiderhandel som marknadsförutsättningar. Detta för 
att skapa en initial kunskapsbas nog vidlyftig för att en korrekt bild av problemet och 
ämnet skulle kunna skapas och sedermera bearbetas. 
 
Den litteratur som utgjort referensramen för det fortsatta arbetet med denna studie har 
alla inhämtats genom Umeå universitets bibliotek, såväl tryckt litteratur som digital 
litteratur tillhandahållen genom sökdatabaser. Databaser som EBSCOhost, Springerlink, 
Google Scholar och JStor har tillhandahållit större delen av relevant litteratur. Sökord i 
dessa databaser har i urval varit: insider trading, insynshandel, insider, transaction, 
signaling, EMH. Utifrån relevanta resultat har vi därefter givetvis följt upp 
sekundärkällor för att på så vis bredda teoribasen. Redan här uppenbarade det sig att 
såväl insiderhandel som marknadseffektivitet har undersökts både ofta och väl under ett 
flertal årtionden, dvs. att teoriunderlaget är närmast enormt. Utmaningen har således varit 
att gallra litteratur efter relevans och passform. Även här har viss beredskap funnits 
gentemot förutfattade meningar, då vi konsekvent strävat efter att finna en meningsfull 
teorikontext, där såväl vederhäftighet som forskningens residualer inräknats. Vi ämnar 
med detta angreppssätt presentera teorier på ett argumentativt sätt, då detta ger större 
relevans än att presentera oemotsagda påståenden. 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssynen anger principiellt en verklighets- och vetbarhetsuppfattning hos forskare. 
Mer specifikt menas med detta att det finns en given (möjligtvis objektiv) verklighet som 
kan studeras med replikerbara studieresultat under givna förutsättningar.21 Förenklat kan 
sägas att två kunskapssyner kommit att bli vanliga för forskare; positivismen och 
hermeneutiken.22 Vi har tidigare presenterat en uppsats på C-nivå inom samma 
huvudämne – finansiering. Denna var dock resultatet av ett arbete där vår syn på 
bearbetad kunskap tydligt kan presenteras som hermeneutisk, vilket i sig ger en antydan 
om en igenkänning och en förtrogenhet med nämnda kunskapssyn från vår sida. Däremot 
bör det undersökta ämnet tveklöst utgöra huvudkriterium för kunskapssyn oavsett tidigare 
erfarenheter och sett utifrån denna studies syfte har vi valt att angripa studien med en 
positivistisk kunskapssyn. Vi ämnar kartlägga huruvida outsiders kan ta rygg på 
insiderpersoners transaktioner, och på så sätt nå en överavkastning. Detta sett som motpol 
till att undersöka särarter av och underliggande anledningar till insiderhandel. Ur detta 
perspektiv ter sig positivismen osökt som det logiska valet då studiens ämne – 
insiderhandel som kurspåverkande faktor – i sig är tämligen linjärt och i huvudsak ej bör 
bearbetas med för stort tolkningsutrymme. Givetvis förbehåller vi oss ett visst 
tolkningsutrymme för att kunna ge en mer mångfacetterad diskussion av ämnet men rent 
principiellt kommer vi att angripa problemet tämligen objektivt, då datamaterialet som 
ligger till grund för studien i sig inte möjliggör nämnvärda utsvävningar. 

                                                 
21 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval” (Lund: 
Studentlitteratur, 1993): 10-11 
22 Ibid: 23 
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2.4 Vetenskapligt angreppssätt och metodologisk ansats 
När metodval för samhällsvetenskaplig forskning diskuteras har två alternativ 
utkristalliserats som allt mer populära alternativ - kvalitativ och kvantitativ metod23. 
Även om dessa två metodval definitivt skiljer sig åt markant kan de heller inte anses som 
rivaliserande då deras passform bäst gynnar olika typer av studier och aspekter24. Att 
klargöra för- och nackdelar samt skillnader mellan dessa två metoder ter sig som en svår, 
om inte omöjlig, lista att sammanställa, varför det viktiga blir att kategorisera varför vi 
valt att använda en metod som kan kategoriseras som kvantitativ, men även varför vi inte 
använt en metod som är kvalitativ. 
 
Användandet av en kvantitativ metod passar när forskaren ämnar ge en objektiv, 
förklarande och systematisk bild av det undersökta, genom informationsinsamling som 
visar på generella företeelser25. Då vår studie ämnar kartlägga insidertransaktioner under 
specifika förhållanden för att på så vis illustrera om dessa kan generera överavkastningar 
passar denna övergripande metod väl. Den kvalitativa metoden däremot karaktäriseras av 
bland annat lösare struktur samt subjektivitet och söker en djupare förståelse för fenomen 
samt eventuella säregenheter det kan ha26. Ett sådant metodval hade framstått som det 
starkare alternativet ifall vi exempelvis undersökt varför insiderpersoner köper och säljer 
samt försökt utreda bakomliggande motiv till dessa transaktioner. När nu så ej är fallet 
möjliggör den kvantitativa metoden för oss att beskriva en objektiv bild av den studerade 
verkligheten och på så vis generalisera kring insiderhandel av aktier hos 
stockholmsbörsens större bolag. 
 
Det som menas med studiens angreppssätt är, grovt förenklat, hur vi som forskare tar oss 
an den undersökta verkligheten. Överväganden kring och bestämmandet av angreppssätt 
är inte nödvändigtvis en lätt fråga och flera angreppssätt kan användas överlappande och 
således förenas. 27 När val av angreppssätt övervägs, anser vi det som en självklarhet att 
vårt val ska präglas av det problem som skall undersökas. Detta kan ställas mot att låta 
problemet präglas av ett bekant arbetssätt, vilket i sig kan medföra att något annat i 
slutändan undersöks. Studien kan övergripande sägas ha en deduktiv ansats, vilket 
enklast beskrivs som att vi utgår från teorin och går vidare till empiri, till skillnad från en 
induktiv ansats där förhållandena hade varit de motsatta28. Som en fortsättning på 
resonemanget kan den deduktiva ansatsen sägas ligga nära en objektiv verklighetssyn 
medan en induktiv ansats ligger nära en subjektiv29. Vi kan sägas ha två primära motiv 
till att denna studie inledningsvis haft en deduktiv ansats; först och främst passar den 
deduktiva ansatsen väl med såväl det presenterade problemet som den kunskapssyn vi har 
och för det andra ansåg vi oss i ett inledande skede ha för svag förståelse för problemet 
samt hur det bäst kan undersökas, vilket således föranleder en genomarbetning av teori 
och metodpraxis för att kunna angripa problemet tillfredställande.  

                                                 
23 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval” : 72 
24 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang. ”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder”: 75 
25 Ibid: 78 
26 Ibid: 78 
27 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval”: 54 
28 Ibid: 55 
29 Ibid: 55 
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En tredje, för diskussionen relevant, ansats är den abduktiva – som kan beskrivas som 
växlande mellan deduktiv och induktiv. Det som menas med denna växling är, likt den 
deduktiva ansatsen, att utgå från teori, men sedan även återvända till teorin för att 
komplettera och utveckla studien.30 Detta är relevant för att vi vill hävda en viss 
reservation kring ansatsen då vi anser den ha abduktiva drag men utan att för den delen 
kunnas sägas vara en abduktiv ansats. Allt eftersom studien tagit form och empiriska fynd 
sammanställts har vi insett en begränsning i vår kunskap om hur ämnet insiderhandel kan 
bearbetas metodologiskt. Således har vi arbetat oss förbi detta hinder genom att i senare 
skeden överbygga dessa glapp i kunskap allt enligt en abduktiv metod men utan att 
studiens teoretiska referensram behövt påbyggas ytterligare, varför vi vill göra en 
distinktion mellan att felaktigt kalla studiens ansats för abduktiv och mer korrekt som 
deduktiv med abduktiva inslag.  

2.5 Val av perspektiv 
Perspektivet ur vilket en studie utförs kan passande definieras som hur forskare upptäcker 
och bedömer vilken information som är relevant för studien utifrån en given 
verklighetssyn31. Med detta i åtanke gäller frågan om perspektivval snarast tu ting, först 
och främst, utifrån vilket perspektiv kommer studien att generera störst nytta i form av 
resultat men även vad som faktiskt eftersträvas med studien. Vi har tagit fasta på vad vi 
anser vara kärnan i finansiell teori – vinstmöjligheter. Oavsett vilka ädla mål och vackra 
omskrivningar som anges för utvecklingen av finansiell teoribildning, anser vi att 
avkastningsmöjligheter ändå är roten till det intresse som finns för finansiella marknader. 
Som ett led i detta har vi valt att utforma studien utifrån småspararens perspektiv då detta 
ger bäst passform för vad vi vill undersöka. Där tidigare studier ofta fokuserat på att 
statistiskt säkerställa bevis för insiderpersoners påverkan ämnar vi snarare att utreda ifall 
det finns möjlighet att som total outsider använda insidertransaktioner som analysverktyg 
för att skapa överavkastning. 

2.6 Avslutande diskussion av teoretisk metod 
Sett till studiens kunskapssyn finns det två tämligen traditionella val för en studie av 
denna typ – hermeneutik eller positivism. För att simplifiera de två idealens kärnfilosofi 
kan positivismen sägas ta fäste i naturvetenskapen medan hermeneutiken tar fäste vid den 
humanistiska synen på vetenskap32.  Den vitala frågan därefter centreras kring vilka 
faktorer som bör tillåtas prägla valet av kunskapssyn. Vi har strävat efter att låta vår 
teoretiska metod präglas av en tredelad kombination, nämligen studiens problem, syfte 
och perspektiv. Studiens övergripande syfte är att kartlägga överavkastningsmöjligheter 
för outsiders, genererade av insiderrapportering och redan vid specificeringen av en 
kartläggning anser vi att ett visst krav på mätbarhet uppstår. Detta går igen både i 
formuleringen av studiens problem samt att vi har valt att utforska ämnet sett ur ett 
småspararperspektiv. Studiens problem har formulerats i en ja/nej-fråga och för att den 
                                                 
30 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval”: 154 
31 Lundahl, Ulf och Per-Hugo Skärvad, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer” (Lund:Studentlitteratur, 1992):59  
32 Ibid: 38 
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skall kunna besvaras måste våra empiriska resultat vara objektivt mätbara vilket vi även 
anser överensstämma med valet av perspektiv då en småsparare troligtvis inte har 
kunskapen att använda ett investeringsverktyg som kräver subjektiva tolkningar. 
 
Denna diskussion föranleder givetvis en överblick av studiens angreppsvinkel men vi 
anser att kombinationen positivism kvantitativ metod deduktiv ansats ger en logisk 
precision sett till ovan beskrivna motivering. Självklart kan dessa val ifrågasättas då 
andra val (t ex. hermeneutisk kunskapssyn och kvalitativt angrepp) kunnat ge mer en mer 
djuplodande bild av ett problem som tidigare angripits utifrån ett kvantitativt angrepp. 
Detta hade dock skapat praktiska metodproblem sett till hur information skulle kunna 
samlas. Vi vill dock även hävda att ett objektivt förhållningssätt gynnar vår studie sett till 
syfte och problem. Det bör även nämnas att denna studie är av den arten att dess relevans 
snarare ligger i ett praktiskt behov än en önskan om teoretisk vidareutveckling vilket 
vidare talar för att angripa studien objektivt. 
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3. Reglering av insiderhandel 
För att läsaren skall förstå företeelsen insiderhandel, krävs först och främst ett 
klargörande om vad insiderhandel är, och hur företeelsen är reglerad av 
lagstiftaren. Detta kapitel behandlar initialt de lagar och regler som skapats för 
att reglera insiderhandel. För att öka förståelsen för hur insiderlagstiftningen är 
uppbyggd, är kapitlet uppdelat efter anmälningslagen och 
marknadsmissbrukslagen, vilka är kärnan i insiderlagstiftningen. Först kommer 
anmälningsskyldigheten att behandlas, för att sedan komma in på 
marknadsmissbruksdelen av lagstiftningen och avsluta med att visa exempel på 
hur insiderbrott visar sig i verkligheten. 

3. 1 Insiderlagstiftning 
I Sverige är det Finansinspektionens uppgift att bevaka att insiderhandeln på 
Stockholmsbörsen sköts regelmässigt, och till deras hjälp har de insiderlagstiftningen. 
Denna lagstiftning har förändrats ett antal gånger sedan den kom i början på 1990-talet, 
men regler kring marknadsmissbruk har funnits sedan 1970-talet. Numer består 
insiderlagstiftningen av två lagar;  
 

• Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 
instrument  

 
• Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 

instrument 

 
3.1.1 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET 
Anmälningsskyldigheten är en viktig preventiv del i lagstiftningen, och den innebär att 
insiderhandel skall anmälas av insiderpersoner till Finansinspektionen senast fem dagar 
efter att transaktionen ägt rum. När Finansinspektionen får in information om 
insiderhandel förs detta in i ett insynsregister, vilket är öppet för allmänheten.33 Alla 
aktörer på marknaden har därmed fri möjlighet att följa och analysera insiderpersonernas 
transaktioner. Insiderpersonerna hade tidigare 14 dagar på sig att anmäla transaktioner till 
Finansinspektionen, och ändringen till fem dagar är ett försök från lagstiftaren att skärpa 
insiderlagstiftningen.  
 
Följande personer räknas som insiderpersoner34; 
 

1.  Ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse 

                                                 
33 9§ Anmälningslagen 
34 3§ Anmälningslagen 
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2. Verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess 
moderföretag 

3. Revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag 

4. Bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte 
kommanditdelägare 

5. Innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av 
stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller 
uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information 
om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget 

6. Befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande 
befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång till 
icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen 
på aktierna i bolaget 

7. Den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet 
eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i denna 
omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är 
aktieägaren närstående på det sätt som anges i 5 § första stycket, och 

8. Den vars närstående enligt 5 § första stycket 4 eller 5 äger aktier i bolaget, 
motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga 
aktier i bolaget 

 
Något som bör tilläggas är att insiderhandel är förbjuden 30 dagar innan den ordinarie 
delårsrapporten offentliggörs35. Detta framstår ur vår mening som naturligt, då 
insiderpersoner har ett klart informationsövertag över marknaden i dessa lägen. Vad 
händer då om insiderpersoner ej följer dessa regler? Om en insiderperson av någon 
anledning undviker att anmäla en insidertransaktion inom 5 dagar, eller försöker 
vilseleda, aktualiseras den bestraffande delen av lagstiftningen. Bestraffningen yttrar sig i 
formen av en särskild avgift, vilken beräknas på 10 % av aktievederlaget, alternativt 
15000 kr om inget vederlag utgått36.  
 
3.1.2 MARKNADSMISSBRUK 
Ett begrepp med mångfacetterad botten är marknadsbruk i samband med insiderhandel, 
då det kan ske på många olika sätt. Vad som är viktigt att komma ihåg är att 
insiderhandel inte nödvändigtvis är en illegal företeelse, givet att insiderpersonen anmält 
transaktionen till Finansinspektionen. För att förstå vad marknadsmissbruk vid 

                                                 
35 15§ Anmälningslagen 
36 21§ Anmälningslagen 
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insiderhandel innebär, krävs först en närmare förklaring av vad insiderinformation är. 
Lagstiftaren har definierat insiderinformation som följande; 
 

• Information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som 

 är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument37 
 
Det är med andra ord informationsasymmetrin som är kärnan i lagstiftarens definition av 
insiderinformation, och användandet av insiderinformation är förbjudet enligt svensk lag. 
Med användandet av insiderinformation menas transaktioner, vars underliggande köp- 
eller säljbeslut grundas på insiderinformation som ej är marknaden till handa. Det är även 
brottsligt att som insider, ge råd till en annan person att köpa- eller sälja aktier i det 
berörda bolaget. Vad gäller straffskalan för insiderbrott beror strafföljden på om brottet är 
att anse som ringa eller grovt. Ringa insiderbrott kan leda till böter eller fängelse i högst 
sex månader, medan grovt insiderbrott kan leda till fängelse i lägst sex månader och 
högst fyra år.38 Om Insiderbrottet begåtts av oaktsamhet är ringa utdöms inget straff, men 
annars döms personen till böter eller fängelse i upp till ett år. Detta benämns av 
lagstiftaren som vårdslöst insiderförfarande.39 
 
Det är även otillåtet att uppsåtligen yppa insiderinformation, som personen inser, eller 
borde inse, är insiderinformation. Påföljden kan bli böter eller fängelse i upp till ett år, 
men om informationen blir allmänt känd direkt, undkommer följaktligen personen 
bestraffning.40 En annan typ av insiderbrott är otillbörlig marknadspåverkan, vilket 
innebär att en insider påverkar marknadspriset eller på något annat sätt vilseleder 
marknaden. Brottspåföljderna för detta brott är även det böter och fängelse upp till sex 
månader om det anses som ringa, och lägst 6 månader till högst fyra år för grov 
otillbörlig marknadspåverkan.41 
 
Sammanfattning av brottsliga handlingar enligt Marknadsmissbrukslagen 
1. Insiderbrott 

2. Vårdslöst insiderförfarande 

3. Obehörigt röjande av insiderinformation  

4. Otillbörlig marknadspåverkan  
 
3.1.3 LAGSTIFTNINGENS RESULTAT 
Verkligheten visar dock på att fängelsestraff är ytterst sällsynta, vad gäller de olika 
typerna av insiderbrott. I Pinkerton-härvan år 1999 dömdes en av de åtalade till fängelse i 
åtta månader, men av totalt elva åtalade personer fälldes enbart fyra.42 Den svenska 
sociologiforskaren Erik Wesser redogör i en intervju för att det totalt sett är väldigt få 

                                                 
37 1§ Marknadsmissbrukslagen 
38 2§ Marknadsmissbrukslagen 
39 3§ Marknadsmissbrukslagen 
40 7§ Marknadsmissbrukslagen 
41 8§ Marknadsmissbrukslagen 
42 Svea Hovrätt B 1461-01, 2002-06-20 
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som blir fällda för insiderbrott, och att det är de giriga amatörerna, och inte proffsen som 
ertappas. Han menar också att det kan vara svårt att bevisa att samtal skett om t.ex. råd att 
köpa aktier i ett bolag om samtalet inte är inspelat.43     
 
Enligt en rapport från finansinspektionen är det svårt att klart förutspå när olika typer av 
insiderbrott inträffar. Den menar dock att det generellt sett oftast sker i samband med att 
information om händelser med kurspåverkande art kommer en insiderperson tillhanda, 
och att graden av kurspåverkan uppfyller insiderpersonens förväntning. Vad gäller 
storleken på kurspåverkan, menar Finansinspektionen att effekten är större i aktier där 
handelens omfattning är stor, vilket vi ser som naturligt. I rapporten tar 
finansinspektionen upp några tidpunkter då det är vanligt att insiderbrott inträffar. Vi har 
valt att redovisa dessa nedan; 44 

 
Tidpunkter då insiderbrott ofta sker: 
1) Delårsbokslut där ny information presenteras 
2) Företagsförvärv eller sammangåenden 
3) Vinstvarning 
4) Annan större företagsnyhet som t ex förändring i företagsledning45 
 
Att insiderbrott inträffar vid dessa tidpunkter ser vi som relativt naturligt, eftersom det 
finns möjlighet till hög avkastning om en insiderperson besitter information och agerar 
efter den vid dessa tidpunkter. Det skulle exempelvis finnas goda möjligheter för en 
insider till hög avkastning om insidern innan ett delårsrapport tar del av information om 
att vinsterna minskat dramatiskt under det gångna kvartalet. Om insiderpersonen säljer 
aktier i bolaget innan detta offentliggörs med insiderinformationen som beslutsgrund har 
denne gjort sig skyldig till insiderbrott, vilket som vi tidigare nämnt är straffbart enligt 
insiderstrafflagen46.      

                                                 
43 E24, ”Insiderns insida”, hämtat 2008-04-08 från: 
http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_38713.e24 
44Finansinspektionen, ”Utvecklingen på aktiemarknaden, insiderbrott och FI:s marknadstillsyn”, hämtat 
2008-04-10 från: 
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2002/insiderbrott_020127.pdf  
45Ibid. 
46 1§ Marknadsmissbrukslagen 
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4. Referensram 
 
Textens huvudämne, insiderhandel, är ett väl undersökt och diskuterat ämne 
inom finansieringsområdet. Det finns dels grundläggande intresse för 
möjligheten att förutspå framtida värdeförändringar men har på senare år 
aktualiserats dels av uppskärpningen kring s.k. ”insiderbrott” men även det för 
forskningsvärlden förhållandevis nya begreppet behavioral finance och 
signalingeffekter från insiderköp har inneburit återupptagna intressen för 
ämnet. Oavsett prägel på intresset för insiderhandel kan konstateras att ämnet 
är högaktuellt. Just de varierande kopplingar som kan ges till insiderhandel kan 
sägas ha präglat denna studies teoretiska referensram i den mån att exempelvis 
lagar och regleringar kring insiders marknadsbeteenden behandlas som ytterst 
relevanta även om den rättsliga sidan av insiderhandel för vår studie ej är att 
anse som studiens huvudinriktningen.  
 
Kärnbegreppet i denna studie anser vi vara avkastning, då finansiell teori 
oavsett diverse omskrivningar i slutändan kretsar kring investeringsavkastning 
vilket gäller även för denna studie. Detta har i sig aktualiserat en teoretisk 
genomgång och presentation av bevis kring prissättning av, och 
informationseffektivitet för finansiella tillgångar. Rent dispositivt kommer vi att 
inleda med att presentera marknadsförhållanden för att därefter diskutera 
akademiska fynd kring insiderhandel. 

4.1 Marknadseffektivitet som koncept 
 
Begreppet effektivitet och dess definition kan i mångt och mycket anses ha en tydligt 
central roll inom dagens finansiering och är därför ett tämligen väl utforskat ämne. Redan 
i slutet av 50-talet presenterades grunden till den numer utvecklade och vedertagna teorin 
om olika styrkegrader på effektivitet47. Dessa formers nuvarande användning vid just 
diskussionen kring effektiva marknader har formats till de, av Eugene Famas nämnda, 
operationaliserade varianter med ”weak”, ”semi-strong” och ”strong” som graderingen 
för marknaders effektivitet48. 
 
Den effektiva marknads-hypotesen (hädanefter benämnd EMH) har huvudsakligen 
sammanfattats och formats – till vad som idag kan sägas vara vedertaget – av Eugene 
Fama. Begreppet och dess kärna myntades dock redan år 1900 av fransmannen Bachelier, 
vars resonemang kring informationseffektivitet förbisågs under det följande 
halvdecenniet.49 Fama anger information som nyckelvariabeln för att mäta effektivitet, 
och dennes definition av begreppet är en marknad där priset reflekterar all tillgänglig 

                                                 
47 Roberts, Harry V. “Stock Market ‘Patterns’ and Financial Analysis: Methodological Suggestions” The 
Journal of Finance, Vol. 14, (1959): 1-10 
48 Fama, Eugene F. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”: 383-417 
49 Dimson, Elroy och Massoud Mussavian. ”A Brief History of Market Efficiency”: 92 
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information. I och med detta likställer Fama förväntad avkastning med faktisk 
avkastning, vilket de facto eliminerar all eventuell överavkastning. Enkelt formulerat 
omöjliggörs överavkastning på investeringar på grund av att ingen individuell investerare 
besitter mer information än den andre. I definitionen av EMH inkluderar Fama även en 
konkretisering av de tre former av effektivitet som nämnts ovan och i enlighet med de 
grundläggande tankegångarna styrkedefinieras av mängden tillgänglig information. En 
viktig stöttepelare i Famas sammanfattande forskning kring EMH bygger på forskning 
under senare delar av 1960-talet kring s.k. ”random walks”.50 Det visades empiriskt att 
aktiers värde (och därav även avkastningen hos en riskneutral investerare) är 
slumpmässiga och således omöjliga att förutspå, dvs. aktievärdet tar en ”slumpmässig 
promenad” 51. 
 
Det skulle tyckas ett modigt drag att ifrågasätta denna definition av den 
informationseffektiva marknaden och inte heller vi kan uppvisa den graden av mod. 
Denna teoretisering är i sig relevant för vår studie, då eventuell abnormal avkastning som 
insiders kan generera rent spekulativt torde bero på det informationsövertag de besitter 
gentemot marknaden. Relevansen av denna teori är att den utgör basen för nutida studier 
kring insiderpåverkan och är i sig inte direkt under prövning i och med vår studie utan 
inkluderas ur ett informativt syfte. 
 
Den första och svagaste formen av marknadseffektivitet anger en marknad där tillgänglig 
information reflekteras av säkerheters marknadspriser52 och överavkastning – att ”slå 
marknaden”- är en omöjlighet då eventuell avkastning är slumpmässig. Den andra, 
semistarka, formen av marknadseffektivitet, präglas av att all officiell information finns 
tillgänglig, vilket då kan exemplifieras av finansiella rapporter, pressreleaser och dylikt. 
Den starka formen ger en effektivitetsnivå där all information finns tillgänglig för 
investerare, vilket i praktiken även innebär att insiders inte kan ha informationsövertag 
gentemot övriga investerare.53 
 
Graden av marknadseffektivitet är sett utifrån denna studies syfte, ett intressant 
diskussionsämne då t ex. en påvisat stark informationseffektivitet skulle annihilera 
behovet av denna studie. Vi utgår dock ifrån en marknad där informationseffektiviteten 
begränsas till den semistarka nivån dels av ovan nämnda anledning men även för att det 
ter sig otroligt att marknaden skulle vara så välinformerad att ingen 
informationsassymetri existerar. 
 
Den ovan stipulerade beskrivningen av EMH kan till viss del sägas vara huvudsakligen 
väl teoretisk varför det i vår mening blir aktuellt att – även om EMH i mångt och mycket 
är teoretiskt definierade marknadsförhållanden – presentera den med tiden allt mer 
operationaliserade bild av begreppet som formats av mer forskning. Basu presenterade 

                                                 
50 Fama, Eugene F. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”: 383-417 
51 Samuelson, Paul A. “Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly” Industrial 
Management Review, Vol.  6, (1965): 1ff 
   Mandelbrot, Benoit. “Forecasts of Future Prices, Unbiased Markets, and Martingale Models” The 
Journal of Business, Vol. 39, (1966): 242-255 
52 Fama, Eugene F. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”: 384  
53 Ibid: 383-417 
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indikationer på att P/E-tal kan utgöra indikatorer på framtida marknadspriser, trots att 
detta står i skarp kontrast till EMH och det slumpmässiga i prisutvecklingar. Detta 
kommenteras vidare med att priser inte fullt reflekterar den information som P/E-tal 
representerar, vilket förstärker bilden av informationsineffektivitet54. Denna insinuation 
om brister i EMH påpekas även av Jensen som slutsats till en litterär genomgång av 
frågan55. Gemensamt för dem båda är dock att EMH beskrivs som inkomplett och 
bristfällig snarare än felaktig. Detta kan expanderas till ett resonemang där 
informationseffektivitet kan sägas existera, men där den högsta graden av full 
informationseffektivitet aldrig kan nås till fullo. Denna punkt understryks av Grossman 
och Stiglitz som, utifrån sin studie kring kommunikation mellan och förväntningar hos 
börshandlare, hävdar att inget behov av finansiella experter - som snabbt hittar 
ineffektiviteter - skulle finnas ifall marknaden vore helt effektiv, vilket senare fått stöd av 
Malkiel56. Författarna presenterar bevis för att finansiella marknader i situationer med full 
marknadseffektivitet bryter ihop57. Även Grossman och Stiglitz är dock noggranna med 
att de endast ämnar förändra synen på marknadseffektivitet och inte misskreditera den, 
vilket förstärks av påståendet att marknadsjämvikt fås när handlare får väldigt noggrann 
information och det mesta av denna reflekteras av marknadspriset58. Malkiel stödjer även 
detta påstående och hävdar att även om teknologiska framsteg kan komma att visa på än 
fler avvikelser från förväntade avkastningar så är finansiella marknader än dock väldigt 
informationseffektiva ur ett generellt perspektiv59. 
 
Eventualiteten att EMH ej är komplett, vilket fått visst stöd i litteraturen, ter sig för oss 
besitta en tydlig relevans, då en grundläggande förutsättning för matnyttiga resultat hos 
vår studie är att marknaden inte kan sägas vara helt effektiv. För att insiderrörelser skall 
kunna sägas ha avvikande avkastningsmönster kräver det ett visst informationsövertag 
(som utnyttjas korrekt) hos dessa personer. En viktig punkt kan sägas vara att det finns ett 
starkt stöd för EMH då den hör till en grundläggande teori för finansiell litteratur men att 
det trots detta har påvisats möjliga brister i informationseffektiviteter och då främst det 
som av Fama definierats som den starka graden. 

4.2 Random walkhypotesen 
Som tidigare nämnts finns förhållandevis tidigt etablerade bevis för att aktier tar s.k 
”Random walks”. En förenklad definition av fenomenet är att denna random walk 
representerar en talserie av priser där följande förändringar från tidigare prisnivåer är 

                                                 
54 Basu, Sanjoy. “Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: 
A Test of the Efficient Market Hypothesis” The Journal of Finance, Vol. 32, (1977): 663-682 
55 Jensen, Michael C. ”Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency” Journal of Financial 
Economics, Vol. 6, (1978) 
56 Grossman, Sanford J och Joseph E. Stiglitz.”On the Impossibility of Informationally Efficient Markets” 
The American Economic Review, Vol. 70, (1980): 404 
Malkiel, Burton G. ”The Efficient Market Hypothesis and its Critics” Journal of Economic Perspectives, 
Vol. 17 (2003): 80 
57 Grossman, Sanford J och Joseph E. Stiglitz.”On the Impossibility of Informationally Efficient Markets” : 
404 
58 Ibid 
59 Malkiel, Burton G. ”The Efficient Market Hypothesis and its Critics”: 80 



.   
Referensram 

19 
 

slumpmässiga60. Random walk-hypotesen (hädanefter benämnd RWH) ifrågasätts dock 
av Lo och Mackinlay som presenterar bevis för det motsatta. De hävdar dock att detta 
inte nödvändigtvis tyder på informationseffektivitet utan snarare påverkar referensramen 
för antaganden kring prissättning av tillgångar.61 Detta har senare fått delvis bekräftelse 
av Darrat och Zhong, som testat RWH bl a. med det volatilitetsbaserade specifikationstest 
som Lo och Mackinlay använde men även fyra andra testmodeller. 
Prediktionsmodellerna tyder på att RWH kan förkastas men testerna som Darrat och 
Zhong utfört har gjorts på Kinas två officiella börser (Shanghai och Shenzen) och 
författarna benämner detta som en svaghet och att vidare generaliseringar inte 
nödvändigtvis är lämpliga då just Kina kan representera ett undantag.62 
 
RWH och EMH kan sägas ligga nära varandra i resonemang då RWH stipulerar en 
oförutsägbarhet i säkerheters värde och EMH enkelt konstaterar att tillgänglig 
information finns inräknat i marknadsvärdet. Utan att dra allt för stora växlar kan sägas 
att denna uppsats till viss del ifrågasätter båda teorierna då vår sökan efter eventuella 
avkastningskillnader utifrån att följa insiders till syvende och sist härstammar från 
möjligheter till icke slumpmässiga överavkastningsmönster. Vår undersökning kommer 
givetvis inte att målmedvetet ifrågasätta båda teorierna men de facto kommer deras 
bärighet på den svenska aktiemarknaden ändå att prövas ifall överavkastningsmöjligheter 
kan påvisas. 

4.3 Informationsasymmetri och signaling 
Vi har i delkapitlet ovan om EMH definierat de olika stegen av effektivitet som en 
marknad kan befinna sig i, nämligen från svag till stark. Om marknadseffektiviteten är 
stark är det, som vi nämnt, svårt att som insider dra nytta av den privata informationen, 
då den även når marknaden inom kort tid. Informationsasymmetrin infaller när 
marknaden vet mindre än insidern, och det därmed föreligger en möjlighet för insidern att 
använda informationen för att köpa eller sälja aktier i det egna bolaget. Genom att 
marknaden i ett sådant läge inte har tillgång till den information som insiderpersonen 
använder som beslutsunderlag för transaktionen, är marknaden därmed ej effektiv och 
insiderpersonen har därmed större möjlighet att till en bra avkastning.63 Priset på aktierna 
påverkas naturligtvis av detta, då en akties pris bestäms av marknaden. För att tydliggöra 
detta kan vi använda ett enkelt exempel; Aktie A är lågt prissatt och en insiderperson i 
bolaget får tag på information som kommer att leda till att aktiekursen ökar när nyheten 
når marknaden. Aktien är därmed undervärderad, men det vet inte marknaden utan bara 
insiderpersonen som då kan göra en ekonomisk vinst genom att köpa aktier i bolaget 
innan nyheten når marknaden. Begreppet informationsasymmetri i sig kan i det givna 
sammanhanget förklaras som den skillnad i informationsinnehav som existerar mellan 
vad vi i denna studie benämner som insiders och outsiders. På samma sätt är begreppet 

                                                 
60 Malkiel, Burton G. ”The Efficient Market Hypothesis and its Critics” (2003): 1 
61 Lo, Andrew W. och Craig A. Mackinlay. “Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence 
from a Simple Specification Test” The Review of Financial Studies, Vol. 1 (1988): 41-66 
62 Darrat, Ali F. och Maosen Zhong. ”On Testing the Random-Walk Hypothesis: A Model-Comparison 
Approach” The Financial Review, Vol. 35 (2000): 105-124 
63 Myers, Stewart C. och Majluf, Nicholas “Corporate financing and investment decisions when firms have  
information that investors do not have” Journal of Financial Economics, Vol. 13, Nr. 2, (1984): 187-221 
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signaling en förklaring till hur insiders agerande skickar signaler om företagets framtid 
till outsiders genom uttalanden och/eller beteende. Modigliani och Miller diskuterade 
tidigt detta faktum genom en undersökning kring eventuella signaleffekter av 
utdelningsnivåer. Fokuset av deras studier kretsade främst kring förhållandet mellan 
utdelningsnivåer och värdering av företag. De fann därefter att företagsvärdet inte var 
knutet till utdelningsnivåer64 och visade i en senare studie på att förändrade utdelningar 
fyller ett informationsgap för investerare i bolag med fasta utdelningsnivåer65. Detta kan 
sägas vara förutsättningen till efterföljande empiriska studier kring det eventuella 
informationsvärdet i utdelningar och vilka signaler utdelningsnivåer kan skicka till 
marknaden. Detta har sedermera kommit att generellt benämnas som ”the information 
hypothesis”. Watts utgår från denna grundpelare i sin studie av utdelningsnivå som 
indikation på framtida vinster och finner att även om oväntade förändringar i 
utdelningsnivåer förtäljer information till marknaden så är denna information irrelevant 
då eventuella vinster utifrån den överstigs av transaktionskostnader.66 
 
Yoon och Starks har jämfört två modeller för kassaflödessignalering och vilken av dem 
som bäst överensstämmer med verkligheten gällande informationshalten i 
utdelningsbeslut. Studien genererar blandade resultat för 
kassaflödessignaleringshypotesen men även tydliga bevis för att analytiker reviderar sina 
prognoser för bolag ifall utdelningsstorlek ändras, vilket om inte annat styrker att 
analytiker generellt tror att ändrade utdelningar kan innehålla värdefull information om 
framtida vinster.67 Även Denis, Denis och Sarin presenterar en studie över eventuell 
informationsförmedling som ges av utdelningsförändringar och styrker trots blandade 
resultat gällande informationsvärdet, att analytiker förändrar sina vinstprognoser i 
enlighet med förändrade utdelningar.68 En intressant reflektion är att även om 
skribenterna inte presenterar enhetliga bevis för utdelningsstorlekens relevans sett till 
framtida vinster, så tycks analytiker – de högt betalda tjänstemännen vars yrke är att tolka 
tillgänglig information för att ge investeringsråd – lägga vikt vid en förändrad 
utdelningsstorlek. 
 
Teoribasen kring informationsassymetri och signaleringseffekter är som synes inte 
fokuserat precis kring förhållanden insiderpersoner vs. Marknaden. Detta åsido anser vi 
att det finns ett tydligt utrymme för en analog tolkning av dessa diskussioner för att 
anpassas till detta förhållande. Långsökt? Inte alls anser vi, då t.ex. informationsassymetri 
vanligtvis rör bolag vs. investerare och vi anser att bolag här kan likställas med 
insiderperson. Som exempel för resonemanget kan tas ett bolags VD eller 
styrelseordförande, två personer som i sina yrkesroller har operativt kontra strategiskt 

                                                 
64 Modigliani, Franco och Merton H. Miller. ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 
Investment” The American Economic Review, Vol. 48, Nr. 3,  (1958): 261-297 
65 Miller, Merton H. och Franco Modigliani. ”Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares” The 
Journal of Business, Vol. 34, Nr. 4, (1961): 411-433 
66 Watts, Ross. “The Information Contents of Dividends” The Journal of Business, Vol. 46,Nr. 2, (1973): 
191-211 
67 Yoon, Pyung Sig och Laura T. Starks. ”Signaling, Investment Opportunities and Dividend 
Announcements” The Review of Financial Studies, Vol. 8, Nr. 4, (1995): 1016 
68 Denis, David J. ; Diane K. Denis och Atulya Sarin. “The Information Content of Dividend Changes – 
Cash Flow Signaling, Overinvestment and Dividend Clienteles” Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, Vol. 29, Nr. 4, (1994): 567-587 



.   
Referensram 

21 
 

ansvar för bolaget och bör således ha tillgång till den information som krävs för att på ett 
bra sätt kunna fatta dylika beslut. Vidare kan den påstådda informationsassymetrin 
likställas med inte helt effektiv marknad och förstärker således ett grundläggande 
antagande för att eventuellt kunna påvisa möjliga överavkastningar genom att följa 
insidertransaktioner.  

4.4 Insiderforskning 
 
4.4.1 FORSKNINGENS INRIKTNING 
Forskning kring insiderhandel har pågått under en mycket lång tid. Den mesta delen av 
forskningen är genomförd på stora aktiemarknader som USA, och en av de mer 
etablerade forskarna inom området är Seyhun som studerat fenomenet insiderhandel 
under lång tid. Seyhuns första bidrag kom 1986 och kartlade förekomsten av abnormal 
avkastning för insiderpersoner, och resultatet visade på att insiders kan förutspå framtida 
aktiekurser, men att outsiders inte kan tillgodogöra sig överavkastning genom att följa 
insidertransaktioner69. Till att börja med bör det sägas att mycket av forskningen som 
kretsar kring insiderhandel har sin utgångspunkt i EMH som togs fram av Fama, vilken vi 
behandlat ingående tidigare i teorikapitlet. Något som skiljer forskarna på området åt är 
hur de ser på den abnormala avkastningen som insiderpersoner kan åtnjuta. Rozeff och 
Zaman har identifierat två inriktningar bland forskare, den första innebär att 
insiderpersonernas informationsövertag skapar den abnormala avkastningen, medan den 
andra ser den abnormala avkastningen som en följd av en marknadsanomilitet. Med 
marknadsanomilitet menas att aktien är felaktigt prissatt och att insiderpersoner har större 
möjlighet att veta just detta då de har en större insyn i bolaget jämfört med outsiders.70  
 
4.4.2 MOTSÄGANDE RESULTAT 
Det har som vi nämnt gjorts en mängd studier beträffande kopplingen mellan abnormal 
avkastning och insiderhandel. En mycket intressant studie gjordes av Rogoff som 
undersökte 98 bolag och fann att insiderpersoners kunde, sex månader efter 
insidertransaktionerna, i genomsnitt var högre än aktiemarknaden i stort71. Även Jaffe har 
funnit att det ger en högst överavkastning att följa bolag med intensiv insiderhandel, 
vilket vi ser som intressant72. Det bör dock tilläggas en sådan urvalsspecificering, enbart 
styrker tesen att det går att följa insiders i bolag som uppfyller dessa krav. Det intressanta 
med studien är enligt vår mening dock att resultatet innebar en överavkastning. Vidare 
har Glass kommit fram till att aktier med hög andel insiderköp genererar avkastning som 
överstiger marknaden73. Lorie och Niedermayer har riktat in sig på en metod där köp är 
mer värda än försäljningar. Deras urvalskriterium var att det under en månad skulle vara 
                                                 
69 Seyhun, Nejat “Insiders' profits, costs of trading, and market efficiency” Journal of Financial 
Economics Vol. 16, Nr. 2, (1986): 189-212  
70 Rozeff M S och Mir A Zaman “Market Efficiency and Insider Trading: New Evidence”: 25 
71 Rogoff Donald L."The Forecasting Properties of Insider Transactions" The Journal of Finance, Vol. 19, 
Nr. 4, (1964): 697-698 
72 Jaffe, Jeffery F. “Special Information and Insider trading” Journal of Business, Vol. 47, Nr.3 (1974): 
422f 
73 Gary S. Glass, "Extensive lnsider Accumulation as an Indicator of Near Term Stock Price Performance" 
Ohio State University, (1966): 1-75 
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två köp mer än försäljningar, eller vice versa, med andra ord ett krav på intensiv handel. 
Resultatet visade på att det var troligare att en aktie med övervägande köp under en 
månad ökar de följande 6 månaderna än att den minskar. För en månad med en stor andel 
försäljningar rådde motsatt effekt.74  
 
Jaffe redogör för en tidig studie gjord av Wu, vilken riktade in sig på att klassificera 
månader efter nettot av köp och försäljningar, och studerade hur aktiepriset utvecklades 
under den efterföljande månaden. Det intressanta var att studien visade på att det inte 
fanns något samband mellan insiderhandel och utvecklingen av priset på aktier, vilket 
motsäger ovan nämnda studier.75 Det råder därmed en oenighet kring om det är en 
effektiv strategi att som outsider följa insiderhandeln och basera köp- och säljbeslut på 
detta. En möjlig förklaring till detta kan vara att Wu baserat sitt urval på ett nettovärde av 
insidertransaktioner, medan de andra studierna nyttjat striktare och mer noggrant 
definierade urvalskriterier. Eckbo och Smith har till skillnad från en del tidigare studier ej 
begränsat sig till ordinära eventstudier, utan har skapat modeller för att beräkna den 
förväntade avkastningen. De skapade en insiderportfölj som viktats efter faktorer som t. 
ex.transaktionsstorlek, och jämförde sedan med ett antal aktiefonder, och resultatet visade 
på att insiderportföljen i genomsnitt ej gav en högre avkastning än den genomnsittliga 
aktiefonden. För att kontrollera resultatet genomfördes även en ordinär eventstudie som 
många forskare tidigare använt. Eckbo och Smith fann då att det existerade en 
överavkastning för insiders, vilket författarna menar beror på det metodologiska valet i 
sig. De spekulerar avslutningsvis kring fyndet att den aggregerade avkastningen för 
insiderportföljen var lägre än avkastningen för aktiefonderna, kan bero på att 
insiderpersoner på Oslobörsen ej besitter insiderinformation i någon större utsträckning, 
eller att det är viktigare för insiders att behålla ägandekontrollen i företaget än att göra 
monetära vinster.76 Vi menar att Eckbo och Smith kan vara ett intressant fenomen på 
spåren, då det studerat en marknad som är av betydligt mindre omfattning än den 
amerikanska marknaden som flertalet tidigare studier behandlat.  
 
Jeng Metrick och Zeckhauser har genomfört en liknande studie som Eckbo och Smith, 
med inriktning mot den amerikanska marknaden. Urvalet bestod av data från 21 år, och 
resultatet visade till skillnad från Eckbo och Smith, på att överavkastning kan nås, dock 
enbart för köptransaktioner. Överavkastningen var ungefär 11 procent per år, och den 
största delen av överavkastningen förekom inom en månad.77   Vidare finns det skillnader 
mellanindikationsvärdet av att följa insiderköp- och försäljningar. Lakonishok och Lee 
visar på att insiderköp är en bättre indikator än försäljningar. Anledningen menar de vara 
att en försäljning kan bero på en mängd olika faktorer, medan huvudskälet för 
köptransaktioner till att köp är monetärt.78 Vi ser detta som ett relevant resonemang 

                                                 
74 Lorie, James H. och Victor Niederhoffer. "Predictive and Statistical Properties of Insider Trading," 
Journal of Law and Economics Vol. 11, (1968): 35-51 
75 Jaffe, Jeffery F. “Special Information and Insider trading”: 411 
76 Eckbo, Espen B, David C Smith “The Conditional Performance of Insider Trades” : 495-497 
77 Jeng, Leslie A., Andrew Metrick och Richard Zeckhauser “Estimating the Returns To Insider Trading: A 
Performance-Evaluation Perspective” The review of Economics and Statistics, Vol. 85, Nr. 2, (2005): 453-
471 
78 Lakonishok J, Lee Inmoo “Are Insider Trades Informative?” The  Review of Financial Studies, Vol. 14, 
Nr. 1,(2001): 107-109 
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genom att aktieköp är en investering, men givetvis torde även köptransaktioner vara 
ineffektiva indikatorer i vissa lägen. Lakonishok och Lee har kommit fram till att 
köpsignaler är starka vid minst tre sammanhängande köptransaktioner, men att det ej är 
säkert att dessa är baserade på insiderinformation. Författarna avråder vidare från att följa 
starka säljsignaler, dvs minst tre säljtransaktioner och menar att signaler överlag är 
svagare i större företag.79 Analogt är det möjligt att bolagen på OMXS30 skulle kunna 
ses som mindre bolag, då de svenska bolagen är relativt små jämfört med de amerikanska 
bolagen som den studien behandlat. Det finns dock givetvis också en möjlighet att samma 
förhållande råder på den svenska marknaden, med att större bolag har svagare signaler.  
 
Friederich et al har ett intressant resonemang i deras studie som visade på att medelstora 
transaktioner förutspådde framtida uppgångar bättre än stora insidertransaktioner. 
Författarna menar att detta kan bero på att insiderpersoner är restriktiva med att 
genomföra stora transaktioner i närhet till viktiga händelser, då detta kan göra 
tillsynsmyndigheterna intresserade.80 Vi tror att detta kan vara en faktor som påverkar 
insiderhandel i allmänhet, genom att den reglering som de facto existerar, är till för att 
begränsa möjligheten för insiderpersoner att göra stora vinster baserade på 
insiderinformation. Jeng, Metrick och Zeckhauser menar dock att storleken på 
transaktionerna har låg inverkan på avkastningen, storlek på bolaget samt position har 
även dessa låg inverkan på avkastningen, vilket är mycket intressant81. Vad gäller 
reglering av marknaden, har Bris genomfört en studie beträffande hur effektiv 
insiderlagstiftnigen är i 52 länder, genom att undersöka 4541 förvärv av bolag och hur 
insiderpersonerna utnyttjar insiderinformation i dessa situationer. Resultatet var mycket 
intressanta då det visade på att när ny insiderlagstiftning tas i bruk, ökar möjligheten för 
insiderpersoner att göra vinster, genom att köpa/sälja i anslutning till att de tagit del av 
insiderinformation beträffande förvärv. Vissa indikationer fanns dock på att lagstiftning 
med stränga straff kan påverka insiderpersoners fallenhet för att genomföra transaktioner 
baserade på insiderinformation.82 Vi ser detta som en mycket intressant vinkling, då 
insiderlagstiftningen i Sverige är relativt mild, med maximalt straff för grovt 
marknadsmissbruk på 4 år83, och att få döms till detta straff. Bris menar vidare att det är 
sämre att ha en lagstiftning som leder till att åtal sällan väcks, vilket han menar länder 
som Mexico, Ryssland och Norge är exempel på, än att inte har någon lagstiftning alls84.      
 
Genom att det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till är det svårt att avgöra 
vilken urvalsmetod som bäst förklarar verkligheten. Troligtvis ligger sanningen 
någonstans mellan de olika forskarnas resultat. Det intressanta är dock att Rogoff och de 
forskare som är inne på hans linje menar, att insiderhandel kan förutspå hur aktiepriset 
kommer att utvecklas framöver. Att flera forskare nått samma resultat torde styrka den 
                                                 
79 Lakonishok J, Lee Inmoo “Are Insider Trades Informative?”: 109 
80 Friederich, S, Gregory, A, Matatko, J and Tonks, I. "Detecting(?) Returns Around the Trades of 
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24-25 
81 Jeng, Leslie A., Andrew Metrick och Richard Zeckhauser “Estimating the Returns To Insider Trading: A 
Performance-Evaluation Perspective” : 453-471 
82 Bris, Arturo “Do InsiderTrading Laws Work?” European Financial Management, Vol. 11, Nr. 3, 
(2005):267-312 
83 8§ Marknadsmissbrukslagen 
84 Bris, Arturo “Do InsiderTrading Laws Work?”: 267-312 
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tesen, men vi anser att det ej kan läggas alltför stor vikt på dessa resultat, då flera forskare 
använt sig av specificerade urval. Genom att enbart välja ut företag med godtyckligt antal 
köp- och försäljningstransaktioner menar vi att den övergripande bilden saknas. Detta 
styrks av att Finnerty som argumenterar för att urvalsmetoden, att välja ut de mest aktiva 
insiderpersonerna gör det svårt att överföra resultaten på vanliga insiders med en 
medelhög transaktionsaktivitet. Finnerty menar vidare att detta leder till att en stor del 
insiderhändelser ej tas med i urvalet, och att möjlig positiv avkastning exkluderas85. Vi 
håller med Finnerty på denna punkt, men vi anser att studiens syfte till stor del styr vilken 
urvalsmetod som bör användas. Vår studie eftersträvar exempelvis en kartläggning av 
eventuell överavkastning genom att följa insiderhandel i aktierna som ingår i OMXS30, 
under sju år.  För oss är det därmed viktigt att undersöka alla relevanta transaktioner, men 
för en studie som är inriktad mer specifikt på att undersöka insiderhandel med en smalare 
utgångspunkt, kan en starkare kravspecifikation för insidertransaktioner vara önskvärd. 
Jeng Metrick och Zeckhauser är liksom Finnerty, negativt inställda till att använda ett 
specificerat urval, bestående av exempelvis ett visst antal köp- och säljtransaktioner. De 
menar att det är bättre att utgå från alla transaktioner, och att placera dessa i endera en 
köp- eller säljportfölj, och att vikta dessa efter transaktionsstorleken, för att undvika bias i 
dataurvalsmetoden.86   
 
Något som är värt att nämnas är att många studier på området är relativt gamla och viss 
eftertänksamhet kring om resultatet speglar dagens verklighet, bör enligt vår mening tas i 
beaktande. Då flertalet av studierna dessutom behandlar den amerikanska marknaden är 
det även av viktigt att ställa sig frågan huruvida den amerikanska marknaden kan sägas 
överensstämma med den svenska då det råder det råder en stor differens mellan storleken 
på respektive länders marknader. En annan aspekt är att utvecklingen av marknaden 
under den undersökta dataperioden kan ha betydelse för om överavkastning kan påvisas. 
Vi menar att användandet av en längre undersökningsperiod kan torde väga upp sådana 
effekter.  
 
4.4.3 TRANSAKTIONSKOSTNADER 
En faktor som är värd att nämna är att transaktioner på aktiemarknaden innefattar 
transaktionskostnader. Aktiemäklare har exempelvis en courtageavgift som varierar 
beroende på avtal och transaktionsstorlek. Seyhun menar att transaktionskostnaderna har 
låg betydelse om aktiestrategin är passiv, dvs få transaktioner, och att de får större 
betydelse vid en mer aktiv strategi. Svårigheten är dock att estimera nivån på 
transaktionskostnaden. Seyhun fann i en relativt ny studie, att även om 
transaktionskostnaderna beaktas, innebär det fortfarande att det är fördelaktigt för 
outsiders att följa insiders, men att vinsten är relativt låg.87 Även Rozeff och Zaman har 
undersökt huruvida outsiders kan åtnjuta överavkastning genom att följa insiders 
transaktioner, men har till skillnad från Seyhun kommit fram till att 
transaktionskostnaderna tar ut de gjorda vinsterna. Rozeff och Zemann menar att det är 
troligt att insiderpersoner besitter ett informationsövertag gentemot outsiders, men att de 
ej genererar abnormal avkastning. En möjlig förklaring menar författarna vara 
                                                 
85 Finnerty, J.E., “Insiders and market efficiency”, Journal of Finance, Vol. 31, (1976): 1146 
86 Jeng, Leslie A., Andrew Metrick och Richard Zeckhauser “Estimating the Returns To Insider Trading: A 
Performance-Evaluation Perspective” : 453-471 
87 Seyhun, N “Investment intelligence from insider trading” (Cambridge: MIT Press, 2000): 321-322 
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regleringen av insiderhandel, vilket vi instämmer med.88 Möjligheten till att göra stora 
vinster begränsas nämligen av att insiderpersoner ej på laglig väg kan utnyttja den i alla 
lägen, vilket vi tidigare diskuterat i kapitlet om insiderregleringen. Som vi tidigare tagit 
upp finns även det stora skillnader i tidigare studiers resultat inom insiderforskning, och 
vad gäller transaktionskostnader är det inget undantag. En mer nylig utförd studie av 
Bettis, Vickrey och Vickrey fann att överavkastning kunde nås även efter 
transaktionsnetto89. Deras studie hade dock en annan vinkling mot att även väga in och 
analysera stora insidertransaktioner av insiderpersoner med höga befattningar.  
 
Vi har i vår studie valt att bortse från alla transaktionskostnader vid databearbetningen, 
men vi är väl medvetna om att de existerar och har betydelse för den faktiska avkastning 
som genereras. Tidigare forskare har estimerat transaktionskostnader, exempelvis har 
Rozeff och Zaman använt en generell transaktionskostnad på 2 %90, medan Seyhun 
använt 1 % som generell transaktionskostnad91. En sådan estimering är dock svår då en 
mängd faktorer påverkar transaktionskostnaderna, exempelvis transaktionsfrekvens och 
avtalstyp, vilket är huvudanledningen till att vi valt att bortse från 
transaktionskostnaderna i resultatredovisningen. Som vi nämnt är vi dock väl medvetna 
om att dessa kostnader existerar och att de har betydelse för den faktiska avkastningen, 
men då de ej påverkar den grundläggande förekomsten överavkastningen, vilket är 
studiens huvudsyfte att kartlägga, kommer transaktionskostnaderna ej att beräknas. Av 
samma anledning är även beskattningen av vinsterna ej medtagna, då vi lämnar åt andra 
forskare att undersöka den faktiska vinsten efter beskattning och transaktionskostnader. 
Vi kommer dock att diskutera kring transaktionskostnadens möjliga inverkan på denna 
studies resultat i analysen. 

4.5 Sammanfattning av referensram 
Studiens referensram bygger i grund och botten på teorier beträffande effektiva 
marknader, samt signaleringseffekten vid insiderhandel. Vidare ser vi tidigare studier 
beträffande insiderhandel som en viktig del i den teoretiska referensramen, då dessa visar 
på hur tidigare forskare genomfört studier, och vad dessa resulterat i för slutsatser. I vår 
strävan att uppfylla studiens syfte och problemställning, anser vi att det krävs en bred 
referensram, som även innehåller det juridiska ramverket för insiderhandel, då 
regleringens effekt torde ha betydelse för möjligheterna att nå överavkastning genom att 
följa insidertransaktioner. Regler och tidigare studier bör dock ej ses som teorier, utan 
som verktyg för att anpassa referensramen till problemet studien ämnar undersöka. 
Referensramen kommer sedan att ligga som grund till analysen av denna studies resultat. 
Vi har sammanfattat vikten av detta i modellen nedan, där teorierna kring marknadens 
effektivitet är grundförutsättningen för studien tillsammans med den rent juridiska 
regleringen av insiderhandel. Teorivalet kan sedan jämföras med en avsmalning mot 

                                                 
88 Rozeff Michael S. och Mir A Zaman “Market Efficiency and Insider Trading: New Evidence” : 43 
89Bettis, Carr, Don Vickrey och Donn W. Vickrey. “Mimickers Of Corporate Insiders Who Make Large-
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90 Rozeff Michael S. och Mir A Zaman “Market Efficiency and Insider Trading: New Evidence” : 38  
91 Seyhun, N “Investment intelligence from insider trading”: 322 
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5. Praktisk metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att behandla de metodval som gjorts, vid 
genomförandet av den kvantitativa studien. Kärnan i avsnittet är att redogöra 
och diskutera kring de gjorda valen, och dess implikationer, för att 
möjliggöra en replikation av studien, vilket är något vi anser vara viktigt. Vi 
kommer därmed att mer i detalj, beskriva de gjorda valen, samt redogöra för 
bearbetningen av datamaterialet, vilket är en av de viktigaste faktorerna för 
att öka replikerbarheten. Avslutningsvis kommer vi att hålla en kritisk 
diskussion kring våra sekundärdata.  

5.1 Metodval och operationalisering 
 
Den kvantitativa metoden förutsätter precision och mätbarhet i studier för att kunna 
undersöka och diskutera verkligheten. För att uppnå dessa två metodologiska imperativ 
krävs en metodanpassning av det teoretiska för den praktiska verkligheten. Förenklat 
skall teoretiska utgångspunkter formas till en gångbar tydlig samhällspraxis. 92 
 
En snabb överblick av teoribasen kring studiens huvudämne, insiderhandel, visar att 
statistisk analys av varierande slag enligt en kvantitativ metod är det föredragna 
analysverktyget hos det större antalet forskare. I sig kan detta utgöra en inspirationskälla 
för hur vi skall utforma vår studie men är på samma gång en varningssignal för 
eventualiteten att till liten nytta återupprepa tidigare studier. Även om just den statistiska 
analysen tillhör själva bearbetningen och tolkningen av primärdata, blir denna del 
essentiell redan i inledande fas, då bearbetningsmetod tveklöst påverkar vilken typ av 
data som insamlas och hur insamlingen går till. Vår utgångspunkt sett till metod är att 
praktiskt operationalisera insidergenererade överavkastningsmöjligheter för outsiders. 
Ifall detta bryts ner kommer perspektivet att spela stor roll för valet av metod, då vi inte 
ämnar statistiskt säkerställa huruvida insidertransaktioner avspeglar informationsövertag 
och således större avkastningsmöjligheter utan vill undersöka ifall det finns möjligheter 
att som ”småsparare” utnyttja insidertransaktioner för att skapa överavkastning. Detta i 
sig talar för ett annat sätt att avspegla verkligheten än den tidigare tämligen typiska 
uppställningen för statistisk analys. En annan faktor som spelat roll för valet av metod är 
sanningskriterier. Även om statistisk analys och eventuellt hypotesprövningar vore målet 
skulle detta endast försvaga studien, då stockholmsbörsen innehåller för få bolag, vilka 
har för få insidertransaktioner, för att detta skall generera relevant diskussionsmaterial. I 
sig passar en statistisk hypotesprövande metod väl för att undersöka just 
insidertransaktioner då kvantifieringsmöjligheter är klart positiva, men vi har snarare valt 
en mer deskriptiv metod. 
 

                                                 
92 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang. ”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder”: 159 
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Den kanske viktigaste operationaliseringen är den av begreppet överavkastning. 
Begreppet i sig är ett begrepp som även den oinsatte kan förstå men samtidigt ett som kan 
spegla helt olika företeelser, där överavkastning i privatekonomiska sammanhang kan 
handla om att ”slå index”, dvs. att genom placeringar skapa högre avkastning än någon 
form av benchmarkindex. Detta sätt att se på överavkastning skulle för oss exempelvis 
innebära att konsekvent jämföra med OMXS30, då det är ett uppenbart relevant 
jämförelsealternativ. Dock måste hänsyn tas till att vi vill kartlägga möjligheter med 
insidertransaktioner som analysverktyg och således få tydligare jämförelsepunkter. 
Därför har vi valt att jämföra simulerade avkastningar över undersökt tidsperiod under 
olika tidsfönster med ett sedvanligt aktiesparande i samma värdepapper. 
 
Utifrån denna diskussion anser vi att de sedvanliga hypotesprövande och statistiska 
analyser av insidertransaktioner som tidigare utförts ej är relevanta givet vårt 
outsiderperspektiv och vi har därför valt att angripa problemet genom experiment. 
Användandet av experiment passar i sig väl med studiens kvantitativa angreppssätt men å 
andra sidan kan de flesta typer av datainsamling anpassas till den kvantitativa metoden 
genom standardisering och att metoden är färdigställd innan datainsamlingen93. Vårt 
experiment har karaktäriserats av jämförande undersökningar där en sedvanlig 
aktieplacerings avkastningar har varit jämförelsebas för simulerade avkastningsnivåer 
under fasta förutsättningar. Definitionsmässigt är då den sedvanliga placeringens 
avkastning för urvalet vår kontrollgrupp och detta tillåter oss att undersöka om den ena 
gruppen får högre avkastning än den andra94. Vi anser detta val vitalt för att kunna 
kartlägga eventuella möjligheter för outsiders att nyttja insiderkunskaper för att skapa 
överavkastning, då de faktiska avkastningarna ger en perfekt kontrollgrupp att jämföra 
med. 

5.2 Urval 
FIGUR 2: AKTIER I DATAMATERIALET 

Aktier 2001‐2007 
ASSA B  H&M B  SEB A  SWEDBANK A 
ATLAS A  INVESTOR B  SECURITAS B  SWEDMATCH 
ATLAS B  NDA  SKANSKA B  TEL2 B 

ELECTROLUX B  SANDVIK  SKF B  TELIA 
ENIRO  SCA B  SSAB A  VOLVO B 

ERICSSON B  SCANIA B  HANDELSB A   

 
Denna studie behandlar den svenska marknaden och vi valde därför att studera 
Stockholmsbörsen, den största handelsplatsen för finansiella instrument i Sverige95. Då 

                                                 
93 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang. ”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
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94 Lundahl, Ulf och Per-Hugo Skärvad, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
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en uppsats sett till magnitud begränsas av en tidsinramning, valde vi att begränsa urvalet 
till de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, som ingick i OMXS30 februari 
2008. Urvalet är därmed att beteckna som ett icke-sannolikhetsurval, då ingen 
slumpmässighet kan sägas ha styrt urvalet ur populationen96. Vi ser dock ej 
tidsbegränsningen som den huvudsakliga motiveringen till valet, att utnyttja ett icke-
sannolikhetsurval, utan mer att vårt aktieägarperspektiv styrt in oss på de aktier som de 
facto handlas mest. Dessa aktier har vi i sin tur valt att studera i ett tidsintervall mellan 
åren 2001 till 2007. Data från insynsregistret fick vi efter förfrågan från 
Finansinspektionen och det bestod av en sammanställning av alla insidertransaktioner 
som skett på Large Cap. Vi sorterade sedan manuellt ut de insidertransaktioner som 
härrörde till OMXS30 Noterbart är att fyra aktier på OMXS30 ej ingick i 
Finansinspektionens insysnregister, och att de därmed är att betrakta som bortfall. 
Aktiekurserna hämtades från SIX-trust, och kontrollerades genom att vi jämförde med 
aktiekurserna som OMX tillhandahåller på sin hemsida. Noterbart är att vi justerat 
aktiekurserna för Elextrolux B samt Securitas B, då delar av dessa bolag såldes under 
2006, vilket innebar en dramatisk minskning av aktievärdet, som annars hade förvrängt 
resultatet.  
 
Valet av tidsperiod innebar vissa svårigheter, då aktiekurser för ett antal bolag inte fanns 
att tillgå 10 år bakåt. Det var därav en balansgång mellan att undersöka en längre 
tidsperiod eller att undersöka fler bolag. Tidsperioden på sju år var den bästa 
kompromissen då vi fick en lång tidsperiod och med ett bortfall på endast tre aktier. 
Ytterligare förlängning hade inneburit större bortfall, varför vi bestämde oss för att 
använda en sjuårig tidsperiod. Totalt sett har studien ett bortfall bestående av 7 aktier, och 
vi ämnar därmed studera 23 aktier, och det totala antalet insidertransaktioner i studien är 
3388. Den övervägande delen av bortfallet beror på att företag är registrerade utomlands 
och att de därmed ej omfattas av Finansinspektionens register, vilket är svårt att påverka. 
Valet av tidsintervallet hade dock kunnat gå att göra annorlunda, men vi anser det vara av 
större vikt att studera en längre tidsperiod för ett mindre antal företag, än kortare 
tidsperioder för fler aktier. Huvudanledningen till detta är att en längre tidsperiod ger 
större möjligheter till att få med en jämnare fördelning av marknadsuppgångar- och 
nedgångar.   
 
Vad gäller det insiderdata, vilket vi beställt från finansinspektionen innehöll det alla 
sorters insidertransaktioner. Då vår studie ämnade undersöka aktier ur ett 
småspararperspektiv, valde vi att enbart ta med rena köp- och säljtransaktioner. Vi har 
därmed bortsett från olika typer av optionsprogram, och andra typer av transaktioner, då 
dessa transaktioner kan bero på andra faktorer än innehav av insiderinformation. Detta 
val styrks av tidigare forskning, exempelvis Lakonishok och Lee97, samt Bajo och 
Petracci98, som enbart inkluderat rena köp- och säljtransaktioner. Vidare har vi i vår 
studie valt att använda datumet då insiderinformationen rapporteras till 
finansinspektionen, istället för datumet då transaktionen de facto skett. Anledningen till 

                                                 
96Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang. ”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder”: 183    
97 Lakonishok J, Lee Inmoo “Are Insider Trades Informative?” The  Review of Financial Studies: 83-84 
98Bajo, Emanuele, Barbara Petracci ”Do what insiders do – Abnormal performance after release of 
insider’s relevant transactions” Studies in Economics and Finance, Vol. 23, Nr. 2, (2006): 98-99   
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detta är att vi vill undersöka outsiders möjlighet till överavkastning genom att följa den 
publika informationen som publiceras i insynsregistret. Om utgångspunkten istället hade 
varit att visa på insiderpersoners faktiska avkastning, hade transaktionsdatumet dock varit 
mer intressant. 
 
Som vi nämnt blev bortfallet i studien 7 aktier, vilket procentuellt är 23 %. Det betyder 
att vårt datamaterial består av 23 aktier, vilka finns presenterade i tabellen ovan. 
Möjligheterna till generalisering är därmed begränsade, men studiens resultat torde kunna 
visa på hur möjligheterna till överavkastning genom att följa insidertransaktioner ter sig 
för hela OMXS30, då vårt datamaterial består av 77 % av aktierna. Tidigare forskning 
tyder dock på att möjligheter till överavkastning genom att följa insidertransaktioner 
skiljer sig mellan små och stora bolag, vilket torde innebära svårigheter till att 
generalisera till andra listor på OMXS.  

5.3 Bearbetning av data 
Den stora frågan att lösa vid en studie av detta slag är att skapa en bearbetningsmodell 
som kan svara på studiens problemformulering. I vår strävan att kartlägga outsiders 
möjlighet till överavkastning, genom att följa insiders insåg vi att tidigare forskares 
modeller inte skulle passa vår studie. Detta har lett till att en helt ny bearbetningsmodell 
skapats, givetvis delvis baserad på tidigare forskares resultat, men med ett annorlunda 
angreppssätt för att kartlägga överavkastningen. Vi har strävat efter att skapa en relativt 
enkel modell, och att minimera antalet antaganden, då vi anser att för många antaganden 
försvagar en modell. Med detta i åtanke har vi valt att bortse från transaktionskostnader 
vid själva databearbetningen, då en sådan estimering är komplicerad, då en mängd 
faktorer påverkar transaktionskostnaderna, exempelvis transaktionsfrekvens och 
avtalstyp, vilket vi diskuterat kring i referensramskapitlet. Grundessensen i vår modell är 
skapandet av en virtuell aktiekurs för strategin att följa insidertransaktioner. Den virtuella 
aktiekursen har sedan jämförts med den normala aktiekursen och när avkastningen för 
den normala aktiekursen varit lägre än för den virtuella, har en överavkastning existerat.  
 
Mer i detalj har vi indexerat en köptransaktion som +1, och en säljtransaktion som -1. 
Beräkningen av den virtuella aktiekursen bygger på denna indexering av transaktioner. 
När det är innehav i den virtuella aktiekursen har ingen återinvestering skett vid nya 
insidertransaktioner, utan detta har istället setts som en indikator för att behålla aktien. 
Modellen bygger dessutom enbart på procentuell avkastning, och inte på ägande av en 
viss andel aktier. I studien har vi använt två olika varianter som båda bygger på 
bearbetningsmodellen, och den första benämner vi som Investeringsmetod 1. 
Investeringsmetod 1 innebär att outsidern vid varje insidertransaktion har tre olika 
alternativ: 
 
Alternativ 1: Om indexering > 0 köp 
Alternativ 2: Om indexering < 0 sälj 
Alternativ 3: Om ingen förändring = avvakta 
 
Ingen hänsyn tas därmed till tidigare transaktioner, utan outsidern köper när 
insiderpersoner köper, och säljer när insiderpersoner säljer. Investeringsmetod 2 bygger 
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på samma indexering som Investeringsmetod 1, men hänsyn tas även till tidigare 
transaktioner. Mer ingående har vi använt oss av triggers för köp och försäljningar. 
Investeringsmetod 1 kräver enbart en triggernivå på 1, vilket innebär att det enbart tas 
hänsyn till en transaktion, exemepvis köps aktien när en insidertransaktion inträffar och 
säljs vid motsatt förhållande. Värt att notera är att detta sker förutsättningslöst för varje 
transaktion, triggernivån är därmed ett. Investeringsmetod 2 tar hänsyn till olika typer av 
triggers, och det innebär att en mängd olika triggerkombinationer kan användas. För 
Investeringsmetod 2 har möjligheten till att använda olika triggerkombinationer, använts 
för att kartlägga huruvida olika triggerivåer påverkar överavkastningen. I vår strävan att 
kartlägga överavkastningen har vi därför använt Investeringsmetod 2 för att simulera alla 
möjliga kombinationer av triggernivåerna 1-10, för både köp och försäljningar, samt 
kombinerat detta med att undersöka hur detta ter sig under 7 olika tidsperioder. Denna 
begränsning grundas på att det ej var möjligt tidsmässigt att ha fler tidsfönster, eller 
triggernivåer, då enbart den nämnda simuleringen innebar 700 helt unika 
avkastningsberäkningar, vilket genomfördes i Excel. Värt att nämna är att denna 
simulering tog 2 dagar att genomföra, och att exempelvis en fördubbling av antalet 
tidsfönster skulle ha medfört att simuleringen hade tagit 4 dagar. Nedan exemplifieras 
Investeringsmetod 2;  
 
Investeringsmetod 2 
Exempel Triggernivå:  Köp om 2 köp senaste 5 dagarna 
    Sälj om 2 sälj senaste 5 dagarna 
    Annars avvakta 
 
Möjliga tidsfönster: 5, 15, 30, 60, 100, 200, 300 dagar 
 
Möjliga triggerkombinationer:  Min 1 köp Min 1 sälj 100 möjliga 
     Max 10 köp Max 10 sälj kombinationer 
 
Värt att notera är att Investeringsmetod 2 bygger på den aggregerade avkastningen för 
alla företag, vilket gör att det kan ses som en portfölj. Investeringsmetod 1 visar den 
aggregerade avkastningen för de olika aktierna separat, samt även den aggregerade 
avkastningen för alla aktier. På grund av komplexiteten i simuleringen av datamaterialet 
var det ej tidsmässigt möjligt att undersöka den aggregerade avkastningen för de olika 
aktierna, för alla möjliga triggerkombinationer och tidsfönster. Investeringsmetod 2 
användes därmed för att undersöka vilka trigger- och tidsfönsterkombinationer som var 
effektivast. De mest effektiva trigger och tidsfönsterkombinationerna simulerades sedan 
enskilt med Investeringsmetod 2.  Avkastningen för normal samt virtuell aktiekurs har 
beräknats i Excel. Vidare har vi analyserat skillnaden i avkastning genom att beräkna 
medelvärde, median och standardavvikelse, samt olika typer av tabeller och diagram för 
att tydligt se utvecklingen av normal och virtuell aktiekurs, och förekomsten av 
överavkastning.  

5.4 Diskussion beträffande val av bearbetningsmetod 
Valet av att använda olika investeringsmetoder för att undersöka förekomsten av 
överavkastning, menar vi styrks av vårt syfte, och vi ser valet av att använda två metoder 
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som naturligt. Dessa två metoder bygger nämligen i grund och botten på samma 
beräkningsmodell. Skillnaden består som vi nämnt ovan i att Investeringsmetod 2 
använder olika kombinationer av triggernivåer- och tidsfönster. Vi ser det som ett 
naturligt steg då Investeringsmetod 2, därmed undersöker om det går att nå högre 
avkastning genom att värdera exempelvis värdera köp- och säljtriggernivåer annorlunda. 
Vi har därmed två metoder som bygger på samma grundläggande bearbetningsmodell, 
vilket vi menar ökar möjligheten att analysera skillnader och likheter mellan dessa. Det 
går givetvis att hitta kritik mot alla modeller, exempelvis att vi ej tagit hänsyn till faktorer 
som transaktionsstorlek och vilken insiderperson som genomför transaktionen. Detta 
hade dock krävt en helt annorlunda bearbetningsmodell, vilken hade blivit mer komplex, 
och därmed mer svåranalyserad och anpassningsbar till vårt småspararperspektiv. Vi 
anser att de två använda Investeringsmetoderna tydligt anknyter till vårt syfte, genom att 
investeringsmetoderna utför det vi är ute efter, att kartlägga om det existerar 
överavkastningsmöjligheter för outsiders genom att ta del av insiderhandelsrapportering 
på Stockholmsbörsen. Vi ser även denna metod som väl anpassad till vårt 
småspararperspektiv, då den faktiskt är praktiskt användbar, genom att vi endast använt 
oss av data som är offentlig information, exempelvis aktiekurser och data från 
insynsregistret. Det är därmed möjligt att replikera studien då datamaterialet är relativt 
lättillgängligt.   

5.5 Kritik av sekundärdata 
Den sekundärdata som använts i denna studie är den litteratur av varierande art som 
utgjort vår referensram. Då vi anser att ett kritiskt förhållningssätt enbart kan stärka 
vetenskapligheten i vår studie samt trovärdigheten för oss som författare, har vi valt att 
nedan presentera en tredelad kritisk granskning av den litteratur som använts och 
presenterats i vår studie. 
 
5.5.1 AKTUALITET 
Aktualiteten i denna studie utgörs, sett till vår uppfattning dels, av en tidsmässig ram och 
dels en ämnes- samt representationsbaserad ram för aktualitet. Sett ur tidsaspekt kan flera 
av de artiklar som använts i denna studie anses som inaktuella då de presenterats för en 
längre tid sedan. Visst måste relevansen i att använda en 30 år gammal artikel givetvis 
ifrågasättas men denna aspekt har från vår sida diskuterats redan från första början. Dels 
så har teorier presenterats på det viset att t ex. EMH definieras ur ett historiskt perspektiv 
för att klargöra vilka premisser den nuvarande användningen härstammar från. Vi anser 
dock att vissa teorier har ett osedvanligt tilltaget ”bäst före-datum” då studier från så 
tidigt som 70-talet fortfarande är relevanta i den mån att nuvarande studier inom samma 
fält använder dessa som utgångspunkt. En referenspunkt som blir aktuell vid 
aktualitetsdiskussioner är övergripande studieförhållanden. Som exempel kan nämnas 
regleringar kring värdepappershandel och även om de ekonomiska systemen på denna 
front genomgått en stark utveckling de senaste decennierna så är marknadsförhållandena 
ungefär desamma nu som sedan 1960-talet bortsett från att handel och information nu 
förflyttas snabbare samt att det finns fler aktörer. Vi vill på en generell nivå därför hävda 
att även flertalet äldre artiklar som diskuterats är gångbara men givetvis kan äldre artiklar 
gällande t ex. informationsassymetri ifrågasättas med hänvisning till de påskyndade 
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informationsmedierna som nu används, men hur frågan än vrids och vänds kvarstår 
faktum att vissa teoretiseringar ur de flesta aspekter fortfarande är gångbara. 
 
5.5.2 ORIGINALITET   
Som tidigare nämnts så är teoribasen för vårt huvudämne, insiderhandel, stor och det 
samma gäller för de flesta aspekterna av vår teoretiska referensram. Av denna anledning 
har vi arbetat för att kontinuerligt använda ursprungskällor i arbetet med att skapa denna 
studies teoribas. En viktig del i detta arbete är att vi initierat teoristudier med 
utgångspunkter och sedan utvecklat diskussioner med den därefter följande utveckling. 
Genom detta anser vi kunna stärka förtroendet för oss som skribenter och för vår studie. 
Ifall vi istället fokuserat enbart på s.k. spetsforskning - de senaste studierna och rönen - så 
skulle även detta ge en förhållandevis bra bild av de teorier som grundar denna studie, då 
dessa säkerligen diskuterar även tidigare studier och deras utgångspunkter. Detta skulle 
dock medföra att vi förlitat oss på andrahandsinformation och därav följande tolkningar. 
Även om informationen fortfarande skulle ha sin ursprungspunkt i tillförlitliga källor 
anser vi att det är av högsta relevans att informationen bearbetas av oss personligen för 
att vi således skall kunna avgöra lämpligheten sett till vår studie. Avsteg från denna 
princip har gjorts i enstaka fall men detta har föranletts av att artikeln ej funnits 
tillgänglig i original genom de databaser vi nyttjat. Givetvis hade originalkällor kunnat 
ordnas då de flesta journaler kan beställas. Detta tar dock tid och vi ser ändå 
originaliteten som en styrka då nämnda fall snarast kan beskrivas som undantaget som 
bekräftar regeln. 
 
5.5.3 VETENSKAPLIGHET 
Vetenskapligheten i vårt teorival kan egentligen bara bedömas utifrån två aspekter, dels i 
vilken utsträckning vetenskapliga tidsskrifter med tillhörande granskning använts och 
dels nivån av teoretisering i studiens sekundärdata. Vi anser att en viktig del i arbetet med 
vår studie har varit att praktiskt operationalisera, vad som i vår referensram beskrivits på 
en väldigt teoretisk nivå. Informationseffektivitet och överavkastning är två begrepp som 
exemplifierar detta, och även om vi i viss mån anser att graden av vetenskaplig 
teoretisering varit hög för stor del av studiens referensram ser vi snarare detta som något 
oundvikligt än medvetet. Den medvetna faktorn består i sig enbart av att vi valt att förlita 
oss främst på litteratur publicerad i vetenskapligt granskade journaler och den höga 
graden av teoretisering kan per spekulation vara en följd av detta. 
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6. Empiri och analys 
 
Studiens mest intressanta del är enligt vår mening empiri- och analys, vilket är 
operationaliseringen av studien. Vi har i detta fall valt att använda oss av ett 
sammanslaget empiri och analyskapitel. Kapitlet inleds med att grundläggande 
resultat redovisas, exempelvis fördelningen av antalet transaktioner under de 
studerade åren. Resterande del är en kombinerad empiri- och analys, vilken är 
uppdelad efter de två investeringsmetoderna vi konstruerat. Detta val har gjorts 
för att läsaren lättare skall tillgodogöra sig kapitlet, och för att underlätta en 
nära knuten diskussion kring resultaten.    

6.1 Data från insynsregistret 
Datamaterialet som vi ämnar använda i vår undersökning består av aktiekurser och 
insidertransaktioner från åren 2001 till 2007. Aktierna som ingår i datamaterialet är 23 av 
30 aktier från OMXS30. Som vi tidigare nämnt består bortfallet av fyra aktier som ej 
fanns 
FIGUR 3: ANTAL INSIDERTRANSAKTIONER 2001‐2007 

   
med i Finansinspektionens insynsregister, då de ej var registrerade i Sverige, samt att det 
för tre aktier ej fanns historiska kurser för hela tidsperioden. Som första steg kommer vi 
kort att behandla hur omfattningen av insiderhandeln ter sig i verkligheten. Ovanstående 
diagram visar på det faktiska antalet insidertransaktioner som registrerats mellan åren 
2001 och 2007. Det är med andra ord de legala insidertransaktioner som insiderpersoner 
anmält till Finansinspektionen. Det totala antalet insidertransaktioner som skett under de 
sju studerade åren är 3388 st. Noterbart är att det genomgående har genomförts fler 
insiderköp än insiderförsäljningar. Det går dock att se en trend mot att klyftan mellan köp 
och försäljningar minskat under de studerade åren. År 2002 var det exempelvis ett stort  
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numeriskt övertag för köptransaktioner, då antalet försäljningar enbart stod för en 
FIGUR 4: ANDEL KÖP/SÄLJ AV INSIDERTRANSAKTIONER 2001‐2007  

fjärdedel av alla insidertransaktioner. Detta har som vi nämnt minskat, och år 2006 var 
det enbart 11% fler köp än försäljningar. Att gapet mellan insiderköp- och försäljningar 
minskat kan bero på en mängd faktorer. En möjlig förklaring är att insidertransaktionerna 
påverkats av aktiemarknadens utveckling som avtagit under de senaste åren, exempelvis 
att marknaden åren 2001 till början på 2003 hade en negativ utveckling. Under 
mittenperioden med åren 2003 till 2007 var aktieutvecklingen positiv, men gapet mellan 
köp och försäljningar minskade under denna period. 
  FIGUR 5: OMXS30 AVKASTNING 2001‐2007 

6.2 OMXS30 
Utvecklingen av OMXS30 under tidsperioden 2001 till 2007 är kantad av både upp och 
nedgångar. Under de sju åren har indexet haft en uppgång på ungefär 4 %, vilket kan 
betraktas som relativt lågt. Under åren 2001 till 2002 var utveckling av OMXS30 svag, 
med en bottennotering i slutet av år 2002 Sedan år 2003 har det dock skett en 
återhämtning för att åter igen vända nedåt under år 2007. Vilka effekter har då detta för 
vår studie? Vi menar att studien som helhet gynnas av att innehålla både upp- och 
nedgångar, då det ger en högre trovärdighet genom att marknaden hela tiden ej vandrat 
enbart uppåt eller nedåt. Detta betyder att resultaten från vår studie visar hur verkligheten 
ter sig, då aktiemarknaden som investeringsalternativ innebär både upp- och nedgångar. 
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Vi anser dock att våra data ej är helt optimala, genom att OMXS30 under de studerade 
åren haft förhållandevis korta nedgångar, och långa uppgångar. Detta skulle kunna 
påverka vår studie genom att tiden insiders har på sig att förutspå nedgångar är relativt 
kort, och att en sen försäljning kan leda till att en outsider i ett sådant läge missar början 
av uppgången.     

6.3 INVESTERINGSMETOD 1 
I den praktiska metoden beskrev vi hur vi gick tillväga för att beräkna den virtuella 
aktiekursen för Investeringsmetod 1, att följa insiderpersoners köp- och försäljningar 
förutsättningslöst. Diagrammet visar den aggregerade avkastningen för den virtuella 
kursen som är skapad genom Investeringsmetod 1, samt avkastningen för OMXS30 och 
aktiens normala avkastning under perioden. Vi har tidigare visat på att OMXS30 under de 
sju studerade åren har haft en uppgång på ungefär 4 %, vilket är relativt lågt. Detta kan 
dock förklaras av att vårt datamaterial innehåller en relativt lång tidsperiod och att både 
upp- och nedgångar finns med.  
 
FIGUR 6: AGGREGERAD AVKASTNING INVESTERINGSMETOD 1 2001‐2007 

Aktie  Normal  Virtuell  Överavkastning OMXS30 
ASSA B  ‐28%  ‐25%  4%  4% 
ATLAS A  269%  308%  39%  4% 
ATLAS B  248%  219%  ‐29%  4% 
ELECTROLUX B  120%  39%  ‐81%  4% 
ENRO  ‐36%  ‐27%  9%  4% 
ERICSSON B  ‐80%  ‐80%  0%  4% 
H&M B  164%  116%  ‐48%  4% 
INVESTOR B  5%  66%  61%  4% 
NDA  46%  46%  0%  4% 
SANDVIK  157%  39%  ‐118%  4% 
SCA B  73%  83%  10%  4% 
SCANIA B  209%  247%  38%  4% 
SEB A  56%  53%  ‐3%  4% 
SECURITAS B  ‐24%  ‐48%  ‐24%  4% 
SKANSKA B  30%  1%  ‐29%  4% 
SKF B  264%  272%  7%  4% 
SSAB A  550%  424%  ‐127%  4% 
HANDELSB A  23%  ‐11%  ‐35%  4% 
SWEDBANK A  328%  227%  ‐101%  4% 
SWEDMATCH  29%  11%  ‐18%  4% 
TELE2 B  5%  122%  117%  4% 
TELIA  27%  ‐1%  ‐28%  4% 
VOLVO B  259%  143%  ‐116%  4% 
Medel:  117%  97%  ‐20%  4% 
Median:  56%  53%  ‐18%  4% 
Std av:  150%  130%  60%  0% 
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Den aggregerade avkastningen för den undersökta tidsperioden visar på att både normal 
aktiekurs och virtuell aktiekurs, ger betydligt högre avkastning än index. Värt att notera 
är att den normala aktiekursen i genomsitt genererar ungefär 20 procentenheter högre 
avkastning än den virtuella aktiekursen, som bygger på insidermodellen. 
Standardavvikelsen är dock hög för både den normala och virtuella aktiekursen, vilket 
tyder på att avkastningen är volatil med residualvärden. Noterbart är att den virtuella 
aktiekursen innebär en högre aggregerad överavkastning för 35 % av aktierna, vilket 
betyder att det generellt sett är ett lönsammare alternativ att investera i aktier om 
investeringsstrategin är att behålla aktien en längre period. Om en outsider väljer att följa 
insidertransaktioner i enskilda aktier är risken därmed överhängande för att det inte 
kommer att genereras någon överavkastning. Faktum kvarstår dock att två av aktierna, 
Investor B och Tele2 B har en överavkastning på 61, respektive 117 procentenheter vilket 
är högt. Detta tyder på att det finns möjlighet till hög avkastning med Investeringsmetod 
1, om rätt aktie väljs. Detta till trots, nås ingen generell överavkastning, utan medelvärdet 
är en abnormal avkastning på -20 %. Medianen för den abnormala avkastningen liknar 
medelvärdet, vilket tyder på att volatiliteten är relativt låg. Standardavvikelsen är dock 
fortfarande hög, men ändock betydligt lägre än för normal- och virtuell aktiekurs för sig. 
Ett intressant faktum är att den aggregerade avkastningen för den virtuella kursen i 
genomsnitt ger en betydligt högre avkastning än OMXS30. Investeringsmetod 1 är 
därmed en relativt lönsam metod, men genererar ej tillräckligt hög avkastning för att en 
överavkastning skall uppkomma i mer än 35 % av aktierna. 
 
FIGUR 7: AVKASTNING TELE2 B 2001‐2007  

 
Diagrammet ovan är ett exempel som visar den aktie som genererat högst avkastning med 
Investeringsmetod 1, hela 117 procentenheter högre avkastning än den normala 
aktiekursen. Detta förtydligar det faktum som vi varit inne på tidigare, nämligen att det i 
vissa fall är fördelaktigt att följa insidertransaktioner. Hur ter sig då dessa resultat jämfört 
med vår teoretiska referensram?  Investeringsmetod 1 visar tydligt på att det förekommer 
överavkastning på OMXS30, men enbart för 35 % av aktierna, och att medelavkastningen 
för Investeringsmetod 1 är betydligt lägre än medelavkastningen från att följa de 
studerade aktierna. Jaffe har som vi tidigare nämnt kommit till en motsägande slutsats i 
sin studie, då han menade att insiderpersoner kan förutspå hur aktiepriset kommer att 
utvecklas i framtiden, och att en överavkastning existerade. Studien hade dock ett hårt 
specificerat datamaterial, enbart bestående av aktier med ett visst antal 
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insidertransaktioner, vilket gör att resultatet från Investeringsmetod 1 ej är helt 
jämförbart.99 Denna metod bygger nämligen på att följa insiderhandeln förutsättningslöst, 
vilket skulle kunna förklara varför vi ej upptäckt en generell överavkastning. Vidare finns 
det ett antal studier som kommit till samma slutsats som Jaffe, exempelvis Glass100 samt 
Lorie och Niederhoffer101. Som vi diskuterat i den teoretiska referensramen kring dessa 
studier, menar vi att det är troligt att urval och databearbetningsmetod har stor betydelse 
för studiens resultat. Investeringsmetod 1 tar nämligen lika stor hänsyn till köp och 
försäljningar, medan de ovan nämda studierna haft ett betydligt mer specificerat urval. 
Denna argumentation menar vi kan styrkas av att Wu kommit fram till att det inte fanns 
något samband mellan utvecklingen av aktiepriset och insidertransaktioner, vilket Jaffe 
redogör för. Wu använder nämligen en annan metod än de tidigare studierna, då han 
koncentrerat sig på transaktionsnettot varje månad.102 Ännu tydligare blir detta i studien 
av Eckbo och Smith, som konstruerar en egen databearbetningsmodell, som visade på att 
en insiderportfölj ej genererade högre avkastning än en genomsnittlig aktiefond. Det 
intressanta är dock från vår synvinkel att Eckbo och Smith även genomförde en ordinär 
eventstudie, vilket resulterade i att överavkastning genererades genom att följa 
insiders.103 Det är dock stor skillnad på utförandet av ovan nämnda studier, men en 
gemensam faktor för vår studie och den Eckbo och Smith genomfört, är att vi har studerat 
relativt små marknader, Stockholmsbörsen och Oslobörsen. Det är därmed en möjlighet 
att mindre marknader inte ter sig på samma sätt som större.  Denna argumentation kan 
tänkas styrkas av att Jeng, Metrick och Zeckhauser i en liknande studie som Eckbo och 
Smith, fast på den amerikanska marknaden, kommit fram till att det förekommer 
överavkastning för insiderköptransaktioner104.  
 
Klart är dock att vi ej funnit någon bestående överavkastning för portföljen som helhet, 
och frågan är därmed hur effektiv marknaden kan sägas vara. Vi har tidigare i den 
teoretiska referensramen klargjort att vi utgått från att Stockholmsbörsen är semieffektiv, 
vilket enligt Famas definition innebär att alla aktörer på marknaden har tillgång till 
information som finansiella rapporter och annan officiell information, men att vissa 
aktörer har ett informationsövertag.105  Investeringsmetod 1 visar tydligt att det ej går att 
nå överavkastning totalt sett, vilket torde styrka att marknaden är relativt effektiv. Att 
möjlighet ändock finns till överavkastning genom att följa insidertransaktioner i enskilda 
aktier, menar vi tyda på att vårt antagande om en semistark marknad består. Detta skapar 
dock frågor kring insiderpersoner och deras informationsövertag. Vi är av uppfattningen 
att insiderpersoner mycket väl kan ha ett informationsövertag jämfört med outsiders, men 
frågan är hur de tar vara på övertaget. Friederich et al diskuterade kring faktumet att 
medelstora insidertransaktioner förutspådde framtida uppgångar effektivare än stora 
transaktioner, och att detta kunde tänkas bero på regleringen av insiderhandel. Nämligen 
                                                 
99 Jaffe, Jeffery F. “Special Information and Insider trading”: 422f 
100 Gary S. Glass, "Extensive lnsider Accumulation as an Indicator of Near Term Stock Price Performance" 
Ohio State University, (1966): 1-75 
101 Lorie, James H. och Victor Niederhoffer. "Predictive and Statistical Properties of Insider Trading," 
Journal of Law and Economics Vol. 11, (1968): 35-51 
102 Jaffe, Jeffery F. “Special Information and Insider trading”: 411 
103 Eckbo, Espen B., David C Smith “The Conditional Performance of Insider Trades”: 495-497  
104 Jeng, Leslie A., Andrew Metrick och Richard Zeckhauser “Estimating the Returns To Insider Trading: 
A Performance-Evaluation Perspective”: 453-471 
105 Fama, Eugene F. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”: 383-417 
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att insiderpersoner med större innehav undviker att genomföra stora transaktioner, då 
myndigheter kan finna skäl att tro att insiderinformation har varit beslutsgrund till dessa 
transaktioner.106 Vi har nämnt att det exempelvis ej är tillåtet för insiderpersoner att 
genomföra transaktioner i närhet till delårsrapporter107. Det är därmed möjligt att 
Friederich et al, har funnit en intressant faktor, att insiderregleringen gör det svårare för 
insiderpersoner att ta till vara på informationsövertaget som dessa besitter. Detta skulle 
betyda att insiderpersoner har tillgång till information, som om den användes skulle 
kunna generera god avkastning, men vara olaglig.  
 
En annan aspekt är att resultatet från Investeringsmetod 1 till viss del kan sägas styrka 
Random-walk hypotesen, att marknaden är så pass oförutsägbar och att insiderpersoner 
därmed ej är bra indikatorer på framtida aktiepris108.  Detta skulle i sig både stödjas och 
motsägas av tidigare studier, men faktumet är att Investeringsmetod 1 tyder på att en 
likställning av insiderköp- och försäljningar ej kan sägas vara effektiv för att uppnå 
överavkastning. Lakonishok och Lee har exempelvis funnit att insiderköp är bättre 
indikatorer än försäljningar, och det skulle därmed kunna vara en orsak till att 
Investeringsmetod 1 ej genererat överavkastning109. En faktor som dock bör tas i 
beaktande är att marknaden under den studerade tiden visserligen haft både upp- och 
nedgångar, men att uppgångarna förekommit under längre perioder. Det är därmed 
möjligt att om insiders följs förutsättningslöst, som Investeringsmetod 1 innebär, en risk 
att insiderpersoner säljer aktier för sent, och att outsidern därmed är med en del av 
nedgången, samt missar början på uppgången. Detta är dock en komplicerad fråga, som 
tydliggör svårigheterna med att värdera styrkan på insidertransaktionernas signal.  Frågan 
är hur vi kan karaktärisera överavkastningen vi de facto funnit. Enligt Rozeff och Zamans 
kan överavkastningen ses som en följd av ett informationsövertag, alternativt som en 
marknadsanomilitet där insiderpersoner har större möjlighet att upptäcka felaktiga 
prissättningar.110 Utifrån vår diskussion ovan är vi mer benägna att se övaravkastningen 
som en marknasdanomilitet, där insiderpersoner besitter större möjlighet att upptäcka när 
aktien är felaktigt prissatt. Det föreligger dock ett moment 22 för insiderpersoner då de ej 
är helt fria att utnyttja dessa tillfällen, och frågan är dessutom om de har kunskapen att 
utnyttja informationen. Nyttan i att ha information försvinner nämligen om den ej kan 
utnyttjas. Investeringsmetod 1 innebär som resultatet visat att ingen generell 
överavkastning upptäckts. Det är därmed möjligt att Lakonishok och Lee har rätt i att 
försäljningar har ett lägre signalvärde, då Investeringsmetod 1 ej tar hänsyn till att 
transaktioner kan ha olika signalvärde. Investeringsmetod 2 tar dock hänsyn till olika 
transaktionens signalvärde, genom användandet av olika triggernivåer för köp- och 
försäljningar, men och detta är nästa steg i resultatredovisningen.   
  

                                                 
106 Friederich et al. “Detecting(?) Returns Around Trades of Corporate Insiders in the London Stock 
Exchange” : 24-25 
107 15§ Anmälningslagen 
108 Malkiel, Burton G. “The Efficient Market Hypothesis and its Critics” (2003): 1 
109 Lakonishok Josef och Lee  Inmoo “Are Insider Trades Informative?”: 107-109 
110 Rozeff, Michael S. och Mir A Zaman “Market Efficiency and Insider Trading: New Evidence”: 25 
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6.4 Investeringsmetod 2 
Investeringsmetod 2 bygger på samma modell som investeringsmetod 1. Skillnaden är att 
Investeringsmetod 2 innefattar användandet av olika kombinationer av köp- och 
säljtriggers för varierande tidsfönster, samt att detta undersöks för portföljen som helhet. 
Investeringsmetod 2 tar därmed hänsyn till att köp- och försäljningar kan ha olika 
signalvärde. Vi har nu sett att investeringsmetod 1 genererade överavkastning för ett fåtal 
aktier, men ej för hela portföljen av aktier. För att se om en kombination av triggers och 
tidsfönster genererar överavkastning, har vi genomfört en simulering i Excel av 100 olika 
kombinationer av köp- och säljtriggers under sju tidsperioder. Totalt sett innebar detta att 
vi simulerade 700 unika kombinationer av triggers och tidsfönster, samt att vi genererat 
den aggregerade avkastningen för dessa. Resultaten av simuleringen kommer vi nu att 
redovisa och diskutera. Värt att notera är att det är portföljens medelavkastning som 
kalkylerats för de 700 kombinationerna. För Investeringsmetod 1 beräknades även de 
enskilda aktiernas avkastning. 
 
6.4.1 RESULTAT SIMULERING 

FIGUR 8: INVESTERINGSMETOD 2, HÖGST AGGREGERAD AVKASTNING 

  Parametrar  Medel  Median 
#  Köp 

trigger 
Sälj 
trigger 

Köp 
fönster 

Sälj 
fönster 

Normal Virtuell2 OMXS30 Normal2  Virtuell  OMXS302

20  2  10  5  5  117%  115%  4%  56%  56%  4% 

429  3  9  100  100  117%  115%  4%  56%  46%  4% 
630  3  10  300  300  117%  115%  4%  56%  49%  4% 
37  4  7  5  5  117%  115%  4%  56%  56%  4% 
10  1  10  5  5  117%  115%  4%  56%  56%  4% 
530  3  10  200  200  117%  115%  4%  56%  49%  4% 
430  3  10  100  100  117%  115%  4%  56%  49%  4% 
47  5  7  5  5  117%  115%  4%  56%  56%  4% 
27  3  7  5  5  117%  114%  4%  56%  56%  4% 
439  4  9  100  100  117%  114%  4%  56%  73%  4% 
540  4  10  200  200  117%  114%  4%  56%  73%  4% 
440  4  10  100  100  117%  114%  4%  56%  73%  4% 
50  5  10  5  5  117%  114%  4%  56%  56%  4% 
40  4  10  5  5  117%  114%  4%  56%  56%  4% 
640  4  10  300  300  117%  114%  4%  56%  73%  4% 
529  3  9  200  200  117%  114%  4%  56%  45%  4% 
30  3  10  5  5  117%  114%  4%  56%  56%  4% 
128  3  8  15  15  117%  114%  4%  56%  73%  4% 
24  3  4  5  5  117%  114%  4%  56%  80%  4% 
449  5  9  100  100  117%  114%  4%  56%  73%  4% 

Tabellen ovan visar på de trigger- och tidsfönsterkombinationer som gav högst 
avkastning vid simuleringen i Excel. Den mest intressanta iakttagelsen är att det ej 
förekommer någon överavkastning för hela aktieportföljen, oavsett trigger- och 
tidsfönsterkombination. Noterbart är att de mest effektiva triggerkombinationerna består 
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av relativt låga till medelhöga köptriggers, samt höga säljtriggers. Lakonoishok och Lee 
har funnit att köp är starkare indikatorer än försäljningar, vilket de menar bero på att köp 
oftare bygger på ett monetärt beslut, medan försäljningar kan bero på en mängd olika 
faktorer som ej har med maximering av avkastning att göra.111 Detta torde därmed styrka 
vårt resultat. Alltför höga säljtriggers innebär dock rent praktiskt för vår studie att 
avkastningen för virtuell- och normal aktiekursen blir väldigt lika. Detta kan bero på att 
antalet säljtransaktioner i datamaterialet är relativt få, jämfört med köptransaktioner, och 
att triggernivån därmed är för hög för att en försäljningsindikation skall vara tillräckligt 
hög för vissa kombinationer. Tydligast syns detta genom att median och avkastning är 
relativt lika för många av de mest effektiva trigger- och tidsfönsterkombinationerna.  Ett 
antal aktier i vårt datamaterial har dock relativt många insiderförsäljningar, och för dessa 
aktier kan försäljningsindikationen bli tillräckligt stark för att en försäljning skall 
genomföras.  Vårt resultat tyder dock mot att insidertransaktioner som indikationer ej kan 
sägas vara fullständigt effektiva, vilket till viss del styrks av tidigare forskning, 
exempelvis Wu som fann att insidertransaktioner ej förutspår framtida aktieutveckling,  

FIGUR 9: INVESTERINGSMETOD 2, LÄGST AGGREGERAD AVKASTNING

  Parametrar  Medel  Median 
#  Köp 

trigger 
Sälj 
trigger 

Köp 
fönster 

Sälj 
fönster 

Normal  Virtuell  OMXS30  Normal  Virtuell  OMXS30 

61  7  1  5  5  117%  28%  4%  56%  13%  4% 
81  9  1  5  5  117%  29%  4%  56%  13%  4% 
71  8  1  5  5  117%  29%  4%  56%  13%  4% 
91  10  1  5  5  117%  30%  4%  56%  13%  4% 
191  10  1  15  15  117%  33%  4%  56%  23%  4% 
51  6  1  5  5  117%  34%  4%  56%  17%  4% 
291  10  1  30  30  117%  34%  4%  56%  23%  4% 
41  5  1  5  5  117%  35%  4%  56%  21%  4% 
181  9  1  15  15  117%  35%  4%  56%  20%  4% 
161  7  1  15  15  117%  37%  4%  56%  20%  4% 
391  10  1  60  60  117%  38%  4%  56%  31%  4% 
281  9  1  30  30  117%  38%  4%  56%  23%  4% 
171  8  1  15  15  117%  38%  4%  56%  23%  4% 
292  10  2  30  30  117%  39%  4%  56%  20%  4% 
192  10  2  15  15  117%  44%  4%  56%  15%  4% 
293  10  3  30  30  117%  45%  4%  56%  16%  4% 
141  5  1  15  15  117%  46%  4%  56%  23%  4% 
261  7  1  30  30  117%  47%  4%  56%  23%  4% 
271  8  1  30  30  117%  47%  4%  56%  27%  4% 
151  6  1  15  15  117%  47%  4%  56%  23%  4% 

vilket Jaffe redogjort för112, samt Eckbo och Smith som ej funnit att insiderpersoner når 
överavkastning113. Givetvis finns även motsägande forskning, exempelvis av Bettis, 
                                                 
111  Lakonishok J, Lee Inmoo “Are Insider Trades Informative?” : 107-109 
112 Jaffe, Jeffery F. “Special Information and Insider trading” : 411 
113 Eckbo, Espen B. och David C. Smith ”The Conditional Performance of Insider Trades”: 495 
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Vickery och Vickery114 vars studie visade på insidertransaktioner är bra indikatorer, då 
överavkastning genererades genom att följa dessa. Oavsett vilken trigger- och 
tidsfönsterkombination som simulerats, är det dock tydligt att det ej förekommer någon 
generell överavkastning för aktieportföljen som helhet, utan att det är för enstaka aktier, 
men att det är troligt att överavkastning existerar för enskilda aktier, då detta var fallet för 
Investeringsmetod 1. 
 
Vi har nu visat på de mest effektiva kombinationerna av triggers och tidsfönster, men vi 
menar att det även är intressant att se vilka kombinationer som är minst effektiva. För de 
minst effektiva kombinationerna råder nämligen ett motsatt förhållande som för den 
högsta aggregerade avkastningen, vilket tydliggörs i figur 9. Lägst avkastning ges 
nämligen av höga köptriggers och låga säljtriggers vilket är ett intressant faktum. Det 
tyder på att säljtransaktioner är mindre effektiva indikatorer i förhållande till 
köptransaktioner. Noterbart är dock att den sämsta möjliga avkastning som genererats av 
Investeringsmetod 2, ändock är positiv, och betydligt högre än OMXS30. Medianvärdet 
är som sämst 13 %, medan lägsta medelavkastning är 28 % för aktieportföljen, vilket 
återigen tyder på att avkastningen är volatil, och innefattar en viss risk. Det visar också på 

att användandet av triggers- och tidsfönster kan påverka avkastningen i både positiv och 
negativ riktning, jämfört med den normala investeringsmetoden.  
 
För att tydliggöra utfallet av simuleringen ytterligare har vi infogat en korstabell ovan, 
som visar på simulerade triggerkombinationer, i detta fall för tidsfönstret 5 dagar. 
Resterande korstabeller finns som bilaga. Korstabellen visar med större tydlighet på det 
faktum att Investeringsmodell 2 genererar högre avkastning än Investeringsmodell 1, för 
                                                 
114 Bettis, Carr, Don Vickrey och Donn W. Vickrey. “Mimickers Of Corporate Insiders Who Make Large-
Volume Trades”  Financial Analysts Journal, Vol. 53, Nr. 5, (1997):63f 
115 Avkastning för Investeringsmodell 1 

FIGUR 10: KORSTABELL – INVESTERINGSMETOD 2, TRIGGER‐ OCH TIDSFÖNSTERKOMBINATIONER FÖR ÅREN 2001‐2007

                                                                                  Tidsfönster  5 dagar 
Normal avkastning = 117 %                                        Köptrigger 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Medel  Median  Std av 
   1  97%115  80%  61%  48%  35% 34% 28% 29% 29% 30%  47%  34% 24% 
   2  103%  105%  89%  81%  81% 73% 67% 67% 67% 67%  80%  77% 15% 
   3  107%  104%  100%  86%  85% 79% 80% 79% 79% 79%  88%  82% 11% 
   4  104%  110%  114%  105%  105% 96% 98% 94% 94% 94%  101%  101% 7% 

Säljtrigger  5  107%  106%  109%  107%  107% 95% 98% 94% 94% 94%  101%  102% 6% 
   6  108%  105%  109%  107%  107% 95% 97% 92% 92% 92%  100%  101% 7% 
   7  109%  111%  114%  115%  115% 102% 105% 100% 100% 100%  107%  107% 7% 
   8  111%  112%  110%  111%  110% 103% 103% 104% 104% 103%  107%  107% 4% 
   9  111%  112%  110%  111%  110% 103% 103% 103% 103% 103%  107%  107% 4% 
   10  115%  115%  114%  114%  114% 109% 111% 112% 112% 112%  113%  113% 2% 

 Medel  107%  106%  103%  98%  97% 89% 89% 87% 87% 88%    
 Median  108%  108%  109%  107%  107% 96% 98% 94% 94% 94%       
 Std av  5%  10%  17%  21%  25% 22% 25% 24% 24% 24%       
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en stor del av triggerkombinationerna Detta är ej unikt för tidsfönstret 5 dagar, utan är ett 
genomgående faktum för alla tidsfönster, vilket är intressant116. Det är dock ett faktum att 
för höga säljtriggers gör att strategin i stort sett följer den normala aktiekursen, vilket vi 
berört ovan. Investeringsstrategin blir därmed mer beroende av aktiekursens utveckling, 
än insiderindikatorerna i sig, för höga säljtriggers, vilket ej är i linje med uppsatsens 
syfte, om överavkastning kan nås genom att följa insidertransaktioner. Detta kan som vi 
har varit inne på tidigare bero på att datamaterialet har fler köp- än insiderförsäljnignar, 
samt att köp är bättre indikatorer än försäljningar. Det är därmed de lägre triggernivåerna 
som är intressantast att studera, vilket är anledningen till att vi har valt att studera 
triggernivåner från 1 köp till 3 sälj vidare, då dessa kombinationer ger en hög avkastning, 
samt relativt många köp- och säljtransaktioner. Detta är givetvis ett medvetet val, och det 
är fullt möjligt att vi missat trigger- och tidsfönsterkombination, som är effektivare än de 
vi valt att simulera enskilt. Faktum är dock att det har relativt låg betydelse för studiens 
resultat, genom att ingen generell överavkastning nåtts, vilket tydligt kan ses i 
korstabellerna. Det är mer förekomsten av överavkastning i enskilda aktier som kan skilja 
sig. Vi är dock av uppfattningen att en simulering av triggerkombinationerna 1 till 3, är 
ett realistiskt val, då studien har ett perspektiv som är inriktat mot småsparare, vilka ej 
torde kunna tillgodose sig alltför komplicerade metoder. Tidigare studier har även använt 
sig av en motsvarighet till triggernivåer bestående av minst tre köp/försäljningar, vilket 
torde styrka vårt val ytterligare, exempevis Rozeff och Zaman117. Friedrich et al, menar 
dock att vissa möjligheter till att nå avkastning försvinner om metoderna är allt för 
specificierade. Vi ser dock ej negativt på att undersöka om Friedrich et al har någon rätt i 
detta påstående, då korstabellen tyder på att kombinationer av olika triggersnivåer och 
tidsfönster ger en högre avkastning än Investeringsmetod 1118. Det är därmed av intresse 
att undersöka huruvida triggernivåer, anpassade efter studiens datamaterial, ger för 
avkastning för de enskilda aktierna.  
 
6.4.2 AVKASTNING FÖR TRIGGERKOMBINATIONERNA 1 TILL 3 
Vi har belyst det faktum att användandet av olika trigger- och tidsfönsterkombinationer ej 
genererar överavkastning för portföljen, men att det finns kombinationer som är mer 
effektiva än att förutsättningslöst följa insidertransaktioner enligt Investeringsmetod 1. 
Nästa steg är att tydliggöra huruvida överavkastning existerar för aktierna på enskild 
nivå. Vi har tidigare i kapitlet konstaterat att alltför höga triggernivåer ger missvisande 
resultat, då nivån för att köpa, men framförallt sälja, är för hög för att en transaktion skall 
genomföras. Detta tydliggjordes av att medianvärdet var lika för både normal och virtuell 
aktiekurs. Vi har därför genomfört en simulering för alla möjliga kombinationer av 
triggernivåer från ett till tre, för sju tidsfönster, totalt 63 unika kombinationer, och sedan 
simulerat de sex effektivaste kombinationerna av triggers, för de enskilda aktierna. Denna 
simulering visade på att kombinationen 1 köp, 3 sälj, och ett tidsfönster på 200 dagar var 
effektivast, med en total aggregerad avkastning för portföljen på 110 %. Vi har på nästa 
sida valt att redovisa de sex mest effektiva trigger- och tidsfönsterkombinationerna för de 
enskilda aktierna för åren 2001-2007, samt vad portföljens aggregerade avkastning är för 

                                                 
116 Se bilaga 
117 Rozeff, Michael S. och Mir A. Zaman ”Market Efficiency and Insider Trading”: 28 
118 Friederich, S, Gregory, A, Matatko, J and Tonks, I. "Detecting(?) Returns Around the Trades of 
Corporate Insiders in the London Stock Exchange.": 24-25 
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samma tid. Som vi tidigare nämnt existerar ingen aggregerad överavkastning för 
portföljerna, men det intressanta är att överavkastning förekommer för enskilda aktier. 
 
Ett intressant faktum är att färre aktier genererar överavkastning, jämfört med 
Investeringsmetod 1, enbart 22% av aktierna för den mest effektiva triggerkombinationen 
genererade överavkastning. Något som enligt vår mening stärker investeringsmetodens 
aktualitet är att det exempelvis för kombinationen 1 köp, 3 sälj, genereras överavkastning 
som skiljer sig något i storlek för olika tidsfönster och aktier. Detta tyder på att valet av 
trigger- och tidsfönsterkombination är av vikt för möjligheterna till överavkastning. Å 
andra sidan försvagas resultatet av att sju aktier har samma avkastning som den normala, 
vilket tyder på att dessa aktier ej har tillräckligt många försäljningstransaktioner för att 
beslutsnivån skall nås, och en försäljning skall genomföras. Detta kan vara anledningen 
till att färre aktier når överavkastning jämfört med Investeringsmetod 1. En övervägande 
del av aktierna genererar dock abnormal avkastning, dvs avkastning som är endera 
positiv, eller negativ, och medelvärdet för hela portföljen är betydligt högre än för  
FIGUR 11: ÖVERAVKASTNING FÖR DE SEX MEST EFFEKTIVA KOMBINATIONERNA  AV KÖP‐ OCH SÄLJTRIGGERS(1 TILL 3) 

Köp/säljtrigger 
Tidsfönster 

1:3 
200 dagar 

1:3 
100 dagar 

2:3 
30 dagar 

1:3 
60 dagar 

1:3 
30 dagar 

2:3 
200 dagar 

ASSA B  55%  58%  ‐2%  45%  45%  30% 
ATLAS A  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
ATLAS B  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
ELECTROLUX B  ‐45%  ‐45%  ‐77%  ‐45%  ‐45%  ‐77% 
ENRO  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
ERICSSON B  ‐3%  ‐3%  12%  ‐3%  ‐4%  14% 
H&M B  5%  ‐5%  ‐1%  ‐5%  ‐5%  8% 
INVESTOR B  45%  45%  110%  45%  45%  119% 
NDA  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
SANDVIK  ‐7%  ‐7%  20%  ‐7%  ‐4%  15% 
SCA B  27%  2%  ‐32%  2%  5%  ‐11% 
SCANIA B  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
SEB A  ‐41%  ‐41%  ‐50%  ‐41%  ‐42%  ‐54% 
SECURITAS B  ‐6%  ‐6%  95%  ‐6%  ‐8%  35% 
SKANSKA B  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
SKF B  93%  93%  35%  93%  93%  20% 
SSAB A  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
HANDELSB A  ‐37%  ‐37%  ‐37%  ‐37%  ‐37%  ‐37% 
SWEDBANK A  ‐78%  ‐78%  ‐78%  ‐78%  ‐78%  ‐78% 
SWEDMATCH  ‐31%  ‐31%  ‐32%  ‐31%  ‐31%  ‐31% 
TEL2 B  ‐13%  ‐13%  ‐21%  ‐13%  ‐13%  ‐21% 
TELIA  ‐18%  ‐18%  15%  ‐18%  ‐18%  11% 
VOLVO B  ‐121%  ‐121%  ‐173%  ‐121%  ‐125%  ‐173% 
Medel överavkastning:  ‐8%  ‐9%  ‐9%  ‐10%  ‐10%  ‐10% 
Medel portföljavkastning:  110%  108%  108%  108%  108%  107% 
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Investeringsmetod 1. Dessa triggerkombinationer bör därmed ändock ses som 
användbara, då den mest effektiva kombinationen dessutom genererar över 13 
procentenheter högre aggregerad avkastning än Investeringsmetod 1, och den sjätte bästa 
kombinationen genererar 11 procentenheter bättre avkastning. Totalt sett är det dock ett 
faktum att det ej går att nå en aggregerad överavkastning med Investeringsmetod 2. 
Fördelen med Investeringsmetod 2 är enligt vår mening att det går att med stor valfrihet 
välja triggerkombinationer som är effektiva. Det torde vara av större vikt att ha en större 
valfrihet, då ingen av våra två investeringsmetoder kunde generera en aggregerad 
överavkastning, utan enbart för en del av aktierna. Vilka aktier som genererar 
överavkastning, samt storleken på överavkastningen beror till stor del på vilken trigger- 
och tidsfönsterkombination som används, vilket är mycket intressant. Detta visar 
nämligen på att de olika kombinationerna är både mer och mindre lyckosamma, med att 
hitta en effektiv indikationsnivå. Lakonishok och Lee119, samt Jeng, Metrick och 
Zackhauser120, redogör som vi varit inne på tidigare för att köp är bättre indikatorer än 
försäljningar, och detta är något som vi menar att simuleringen av olika trigger- och 
tidsfönsterkombinationer ytterligare styrker. Vårt resultat tyder nämligen på att högre 
avkastning nås genom att användandet av högre triggernivåer för 
försäljningstransaktioner, och användandet av lägre nivåer för köptransaktioner. Oavsett 
trigger- och tidsfönsterkombination har det som vi nämnt dock ej förekommit någon total 
överavkastning för hela portföljen av aktier.      
     
En faktor, som vi anser stärka vår studies resultat, är just att de båda 
investeringsmetoderna, ej kan uppvisa överavkastning för portföljen av aktier. 
Investeringsmetod 2 visar i stort liknande resultat som Investeringsmetod 1; att det 
visserligen går att nå överavkastning genom att följa insidertransaktioner, men att detta ej 
gäller för portföljen som helhet, utan enbart för ett visst antal aktier. Investeringsmetod 2 
är dock mer jämförbar med tidigare studier, som funnit att överavkastning existerar, än 
Investeringsmetod 1, exempelvis Jaffe121, och Glass122, då Investeringsmetod 2 till viss 
del kan sägas likna vissa aspekter av bearbetningen av de nämnda studiernas 
datamaterial. Investeringsmetod 2 tar nämligen hänsyn till en aspekt av Jaffes studie, att 
se på insidertransaktioner utifrån signaleffekten. Vi menar att detta gör att vårt resultat är 
ännu intressantare, då vi de facto ej funnit någon generell överavkastning, vilket ovan 
nämna studier funnit. Det bör dock tas i beaktande att Jaffe specificerat urvalet mer än 
vad vi gjort, och att detta kan ha en betydande effekt för utfallet av studien. Dennes studie 
är även relativt gammal, men åldern till trots anser vi att studien är av värde, då flertalet 
nyare studier hänvisar till Jaffe och dennes resultat.  
 
För investeringsmetod 1 diskuterade vi kring att resultatet tyder på att marknaden kan 
anses vara semieffektiv enligt Famas definition av den effektiva marknadshypotesen123. 

                                                 
119 Lakonishok J, Lee Inmoo “Are Insider Trades Informative?”: 107-109 
120 Jeng, Leslie A., Andrew Metrick och Richard Zeckhauser “Estimating the Returns To Insider Trading: 
A Performance-Evaluation Perspective”: 453-471 
121 Jaffe, Jeffery F. “Special Information and Insider trading” Journal of Business, Vol. 47, Nr.3 (1974): 
422f 
122 Gary S. Glass, "Extensive lnsider Accumulation as an Indicator of Near Term Stock Price 
Performance": 1-75 
123 Fama, Eugene F. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”: 383-417 
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Vi ser ingen anledning att ändra på denna uppfattning efter redovisningen av 
Investeringsmetod 2, då resultaten enbart skiljer sig marginellt från Investeringsmetod 1. 
Den största skillnaden mellan de två metoderna kan sägas vara att det går att nå högre 
avkastning genom att använda olika trigger- och tidsfönsterkombinationer, men vi ser 
inte dessa skillnader som tillräckliga för att omvärdera vår syn på att marknaden kan 
anses vara förhållandevis effektiv. Innebörden av en marknad som är effektiv går 
naturligtvis hand i hand med möjligheterna till att hitta felaktigt prissatta aktier. En 
spekulation från vår sida är att det idag är lättare, att som outsider följa aktiers utveckling 
i realtid, och att finna information om aktierna på dedikerade webbplatser för aktiehandel 
samt finans- och ekonomirelaterade nyheter. Detta torde kunna ha en stärkande effekt för 
marknadseffektiviteten. Insiderpersoners transaktioner är dessutom offentlig information, 
som publiceras i Finansinspektionens insynsregister124, vilket även kan tänkas stärka 
marknadens effektivitet, då det är fritt för outsiders att analysera detta material.  
    
Ett intressant faktum som vi noterat är att OMXS30 har haft relativt långa tider av 
uppgång under de studerade åren, och relativt korta nedgångar tidsmässigt. Då vi ej 
funnit en generell överavkastning för vår studerade tidsperiod är det därmed troligt, att 
det är ett bättre alternativ att följa den normala aktiestrategin, att behålla aktien under en 
längre tid, när marknaden är inne i längre uppgångsfaser.. Detta är dock en ren 
spekulation från vår sida, men vi menar att det ej går att bortse från att upp- och 
nedgångar är av olika tidslängd i datamaterialet och att detta kan ha betydelse för 
avkastningen.   
 
Som vi tidigare nämnt har vi bortsett från transaktionskostnader vid databearbetningen, 
då vi enbart ämnat undersöka om det är möjligt att nå överavkastning genom att följa 
insidertransaktioner. Vi kommer dock kort att diskutera vilka implikationer 
transaktionskostnader har på vårt resultat. Som vi nämnt i den teoretiska referensramen 
råder det motstridigheter vad gäller transaktionskostnadens inverkan på möjligheter till 
överavkastning. Svårigheten är enlig Seyhun att estimera storleken på 
transaktionskostnaden125. Att använda en generell transaktionskostnad är dock något som 
vi ser som problematiskt. Seyhun använde exempelvis i sin studie en relativt låg 
transaktionskostnad på 1 %126, och Rozeff och Zaman använde en något högre nivå på 2 
%127. Problematiken ligger i att olika typer av aktiestrategier ger olika höga 
transaktionskostnader, då Seyhun har konstaterat att passiva strategier ger lägre 
transaktionskostnad jämfört med en mer aktiv strategi, med stor andel transaktioner som 
ger högre kostnader128.  Resultatet från vår studie skulle dock ej påverkas i någon större 
grad av transaktionskostnader, då vi ej kunnat konstatera någon generell överavkastning. 
Den huvudsakliga skillnaden är att avkastningen efter transaktionsnetto skulle vara något 
lägre, och att överavkastningen för någon enstaka aktie skulle tas ut av 
transaktionskostnaden. Det är dock svårt att uppskatta en rimlig nivå på 
transaktionskostnaden, då våra investeringsmetoder innefattar olika triggernivåer och 
tidsfönster, vilket påverkar storleken på transaktionskostnaden. Att använda en generell 

                                                 
124 9§ Anmälningslagen 
125 Seyhun, N “Investment intelligence from insider trading” : 321-322 
126 Ibid: 322 
127 Rozeff, Michael S. och Mir A. Zaman “Market Efficiency and Insider Trading: New Evidence”:  38 
128Seyhun, N “Investment intelligence from insider trading”: 321-322  



.   
Empiri och analys 

47 
 

transaktionskostnad skulle därmed vara missvisande, och vi lämnar till andra forskare att 
undersöka den faktiska avkastning som nås efter transaktionskostnader, samt efter 
beskattning av vinst. Vi anser det som sagt dock vara av vikt med en diskussion om hur 
transaktionskostnader inverkan på resultatet, då det är en kostnad som en outsider bör ta 
hänsyn till. 
 
Våra upptäckter tyder på att outsiders bör vara försiktiga med att använda insiderhandel 
som ensam investeringsstrategi, då vi ej funnit någon generell överavkastning. Det finns 
dock en möjlighet, att användandet av en mer specificerad investeringsmetod, med större 
krav på antal transaktioner, och vilka insiderpersoner som genomför dessa, skulle kunna 
generera överavkastning. Denna resonering kretsar kring tidigare forskning, exempelvis 
Friederich et al, som menar att medelstora insidertransaktioner är mer intressanta att följa 
än stora129. Friederich et al visade även att köpsignaler är starkare än försäljningar, och att 
signaler överlag är av lägre värda om det är större bolag130. Att köptransaktioner är mer 
värda än försäljningar styrks även av Lakonishok och Lee131. En möjlig förklaring till att 
vår studie ej funnit någon generell överavkastning kan därmed vara att vi undersökt större 
bolag, Vad gäller värderingen av köp- och försäljningssignaler har vi tagit hänsyn till 
detta i Investeringsmetod 2, vilken trots detta ej genererade en generell överavkastning. 
Det finns därmed ej tecken på att det existerar en betydande informationsasymmetri 
mellan insiders och outsiders. Vad detta beror på är dock svårt att uttyda, då vår studie är 
av kvantitativ och mer kartläggande art. Vi ser en antydning till att insiders har svårt att 
förutsäga marknaden, genom att vi ej nått en generell överavkastning för hela portföljen. 
Insidertransaktioner signalvärde är därmed diskuterbart, men klart är att försäljningar 
enligt vår studie ej har samma indikationsvärde som köp, vilket som styrks av tidigare 
studier. Faktum kvarstår dock att det går att nå överavkastning genom att följa 
insidertransaktioner i ett antal av aktierna, vilket gör att marknaden ej kan anses vara 
fullständigt effektiv. Det är dock tveksamt om det är att betrakta som en effektiv 
investeringsstrategi att enbart följa insiderpersoners transaktioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
129 Friederich, S, Gregory, A, Matatko, J and Tonks, I. "Detecting(?) Returns Around the Trades of 
Corporate Insiders in the London Stock Exchange.": 24-25 
130 Ibid. 
131 Lakonishok J, Lee Inmoo “Are Insider Trades Informative?”: 107-109 
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7. Slutsatser 
Vår uppsats har behandlat möjligheterna för outsiders att nå övaravkastning genom att 
följa insiderinformation. Urvalet har bestått av aktierna som ingår i OMXS30 och den 
studerade tidsperioden är åren 2001-2007. Uppsatsens problemformulering lyder; 
 
Kan en outsider åtnjuta överavkastning genom att följa insiderpersoners transaktioner? 
 
Studien har genomförts genom användandet av två olika investeringsmetoder för att 
kartlägga möjligheterna till att nå överavkastning genom att följa insidertransaktioner. 
Resultatet visar klart på att det ej går att nå en generell överavkastning för de 23 
studerade aktierna. Det går dock att nå en högre avkastning än den Investeringsmetod 1 
genererar genom att använda Investeringsmetod 2 och att höja triggernivån för 
insiderförsäljningar, och på så sätt öka beslutsnivån för att sälja. Resultatet tyder därmed 
på att köptransaktioner är tydligare indikatorer än försäljningar, vilket även styrks av 
tidigare studier på området. 
 
Även om ingen generell överavkastning kan nås med de två använda 
investeringsmetoderna, visar resultaten från studien på att överavkastning kan nås för ett 
antal enskilda aktier. Detta visar på att en outsider har möjlighet att nå överavkastning, 
genom att följa insidertransaktioner, men enbart för ett antal av de enskilda aktierna. 
Förekomsten av enskild överavkastning genom att följa insidertransaktioner är 35 % för 
Investeringsmetod 1, och något lägre för den mest effektiva kombinationen av 
tidsfönster- och köp- och säljtriggers, för kombinationer av triggernivåerna 1 till 3. 
Resultatet från vår studie skulle ej påverkas i någon större utsträckning om hänsyn skulle 
tas till transaktionskostnader. Detta då vi ej kunnat konstatera någon generell 
överavkastning. Det är dock möjligt att den enskilda överavkastningen som förekommer 
för vissa enskilda aktier skulle minska något, men det styrker enbart vårt resultat, att 
överavkastning är svår att nå genom att följa outsiders.      
 
Vår studie har kommit fram till resultat som både styrks och motstrids av tidigare studier, 
vilket försvårar möjligheten att helt och hållet värdera vår studies resultat. Flertalet av 
studierna som kommit till slutsatsen att insiderpersoner genererar överavkastning, har 
anglosaxisk bias, och det är därmed nära tillhands att ansluta sig till forskning gjord i 
skandinaven, exempelvis Eckbo och Smith, som undersökt möjligheterna till 
överavkastning på Oslobörsen. De har nämligen kommit fram till liknande resultat som 
oss, men med en annan metod. Oavsett tidigare studiers resultat, tyder resultatet från vår 
studie på att insidertransaktioner ej bör användas som en enskild investeringsstrategi för 
aktierna som ingår i OMXS30, då det är svårt att värdera huruvida insidertransaktionerna 
innehåller insiderinformation. Frågan är även om insiderpersonernas trots sitt 
informationsövertag har kunskapen att utnyttja övertaget inom lagens ramar. 
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8. Studiens bidrag samt förslag till 
framtida studier 

8.1 Vårt bidrag till forskningsområdet 
Forskning kring insiderhandel och möjlighet till överavkastning har existerat under en 
lång tid, och motstridigheten i forskningsresultatet gör vår studies resultat intressant. 
Detta då vår studie, som närmast kan kategoriseras som experimentell, visar på 
möjligheterna en outsider har att nå överavkastning genom att följa insidertransaktioner. 
Vår studie försvinner i mängden i ett internationellt perspektiv, men vår 
databearbetningsmetod för att undersöka möjligheten till att nå överavkastning genom att 
följa insiderpersoners transaktioner, kan ändock ses som relativt nyskapande. Detta då vi 
konkret undersökt den faktiska avkastningen som nås genom att de facto följa 
insidertransaktioner. Då studien är av kartläggande art är bidraget därmed att basen av 
kunskapspyramiden breddas. Studiens kvantitativa art kan dock ej sägas vara av 
djupgående karaktär, varvid det lämnas åt framtida forskning att undersöka mer 
djupgående vad insiders baserar sina köp- och säljbeslut på för information.   

8.2 Förslag till fortsatta studier 
Vår studie har undersökt den faktiska möjligheten att nå överavkastning genom att följa 
insidertransaktioner. Ett förslag till fortsatta studier är att mer i detalj studera vilka 
faktorer av, insiderpersoner, bolagsstorlek, och transaktionsstorlek, som är effektivast att 
följa, på den svenska marknaden. Är exempelvis VD och styrelseordförande bättre 
indikatorer än styrelsemedlemmar, eller har det ingen betydelse. Vidare vore det 
intressant att utföra en studie med inriktning mot att vikta insidertransaktionernas 
indikationsnivå efter transaktionens storlek i förhållande till insiderpersonens 
aktieinnehav.  
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9. Sanningskriterier 
En slutlig bedömning av studiens sanningshalt anser vi gränsa till ett 
vetenskapligt imperativ då det utgör ett slutgiltigt trovärdighetskriterium till 
vår studie och vår roll som forskare. Att bedöma sanningshalten är dock 
långtifrån enkelt och bör, såvitt det oss anbelangar, göras utifrån de 
vetenskapliga ställningstaganden som format studien. Det är inte ovanligt att 
sanningskriterier diskuteras i fel sammanhang och det finns en relevans i att 
inte diskutera kriterier utifrån begrepp som kan förknippas med andra 
angreppssätt än det för studien aktuella132. Vår studie är som tidigare nämnts 
av kvantitativ art och studiens empiriska resultat har angripits huvudsakligen 
deduktivt utifrån studiens teoretiska referensram. Vi har från dag ett avsett 
att göra en objektiv kartläggning av möjligheten att som outsider nyttja 
insidertransaktioner som investeringsverktyg vilket analogt kan beskrivas 
som en avbildande verksamhet som vi tidigare definierat som mätbar. Utifrån 
det faktum att denna studie är en avbildning av verkligheten bör således 
sanningskriterierna ange huruvida studien gett en god avbild genom lyckade 
mätningar vilket således motiverar vårt val av de nedan beskrivna 
sanningskriterierna133. 
 

9.1 Validitet 
Validiteten i en studie kan definieras som hur väl vi som forskare operationaliserat ett 
korrekt val av teoretiska variabler för studien134 eller helt enkelt som att studiens 
mätverktyg (i vårt fall direkta jämförelser) utformats utan systematiska mätfel och 
faktiskt mäter det som från början var avsett135. Validiteten i denna studie anser vi är 
tämligen lätt att bedöma av en enkel anledning – att vårt mätverktyg består av direkta 
jämförelser. Under förutsättningen att vi som forskare ej begått misstag vid bearbetningen 
av studiens data så anser vi att vår mätning gjorts med en hög grad av objektivitet. Detta 
då de direkta jämförelserna är förhållandevis lätta för utomstående att granska och även 
återupprepa. Detta ger i sig en viss mån av genomskinlighet till studien då vårt 
mätverktyg ej kräver subjektiva bedömningar. 

9.2 Reliabilitet 
Där validiteten indikerar närvaron/frånvaron av systematiska mätfel agerar studiens 
reliabilitet indikator för den eventuella närvaron/frånvaron av slumpmässiga mätfel.  Det 
bör även sägas att en god reliabilitet de facto är essentiell för att möjliggöra en god 

                                                 
132 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval”: 160  
133 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval”: 161  
134 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang. ”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder” : 167 
135 Lundahl, Ulf och Per-Hugo Skärvad, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer” (Lund:Studentlitteratur, 1992): 87-89 
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validitet för studien då ett relevant mätverktyg inte tillför studien något ifall vi som 
forskare använder det felaktigt.136 Denna utgångspunkt ger att diskussionen snarast 
fortsätter från validiteten då studiens reliabilitet främst kan diskuteras kring hur väl vi 
reducerat eventualiteten att studien påverkas av slumpen. Vi vill dock hävda att den 
praktiska metod med direkta jämförelser, genom de konsekventa regleringar av 
variabelmätningar som gjorts, talar för att studiens resultat är pålitliga och att 
slumpmässigheten i mätningen är att anse som låg. 

9.3 Generaliserbarhet 
Då det ofta är en praktisk svårighet (om inte omöjlighet) att genomföra populationer 
måste urval av dessa undersökas för att finna någon form av representativitet och ifall det 
sistnämnda infinnes möjliggör det en mån för generalisering kring studiens population. 
Generaliserbarheten uppnås dock endast om urvalet är ett obundet slumpmässigt.137 Detta 
sagt har vi dock varit noggranna med att påvisa den medvetna gränsdragningen att icke 
generalisera. I de fall vi diskuterar studiens resultat i generella termer är det endast 
gällande de för studien faktiskt undersökta aktierna. Vi är väl medvetna om att studiens 
resultat inte kan generaliseras utöver det tillhörande urvalet men då motivet till 
undersökningen kan sägas vara av praktisk art ser vi inte varför bristen på 
generaliseringsmöjligheter skulle medföra en negativ inverkan då detta aldrig 
eftersträvats. 

  

                                                 
136 Lundahl, Ulf och Per-Hugo Skärvad, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer” (Lund:Studentlitteratur, 1992): 89 
137 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval”: 162 
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Bilaga 
Korstabeller över avkastning för Virtuell kurs 
 

Normal avkastning = 117 % 
                     5 dagar                   
   Köp    
   1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 Medel  Median Std av 
   1  97%  80%  61%  48%  35% 34% 28% 29% 29% 30% 47%  34% 24% 
   2  103%  105%  89%  81%  81% 73% 67% 67% 67% 67% 80%  77% 15%
   3  107%  104%  100%  86%  85% 79% 80% 79% 79% 79% 88%  82% 11%
   4  104%  110%  114%  105%  105% 96% 98% 94% 94% 94% 101%  101% 7% 
Sälj  5  107%  106%  109%  107%  107% 95% 98% 94% 94% 94% 101%  102% 6% 
   6  108%  105%  109%  107%  107% 95% 97% 92% 92% 92% 100%  101% 7% 
   7  109%  111%  114%  115%  115% 102% 105% 100% 100% 100% 107%  107% 7% 
   8  111%  112%  110%  111%  110% 103% 103% 104% 104% 103% 107%  107% 4% 
   9  111%  112%  110%  111%  110% 103% 103% 103% 103% 103% 107%  107% 4% 
   10  115%  115%  114%  114%  114% 109% 111% 112% 112% 112% 113%  113% 2% 
   Medel  107%  106%  103%  98%  97% 89% 89% 87% 87% 88%   
   Median  108%  108%  109%  107%  107% 96% 98% 94% 94% 94%   
   Std av  5%  10%  17%  21%  25% 22% 25% 24% 24% 24%         

 
                     15 dagar                   
   Köp    
   1  2 3  4  5 6 7 8 9 10  Medel  Median Std av
   1  97%  78% 74%  52%  46% 47% 37% 38% 35% 33%  54%  46% 22%
   2  104%  98% 99%  85%  81% 76% 75% 74% 71% 44%  81%  79% 17%
   3  105%  103% 100%  89%  85% 79% 79% 77% 74% 48%  84%  82% 17%
   4  111%  103% 109%  105%  103% 99% 99% 95% 92% 65%  98%  101% 13%
Sälj  5  105%  100% 108%  106%  104% 103% 103% 94% 98% 71%  99%  103% 11%
   6  106%  101% 105%  102%  103% 102% 101% 92% 97% 70%  98%  101% 11%
   7  107%  106% 109%  106%  107% 105% 104% 95% 101% 65%  101%  106% 13%
   8  109%  109% 114%  109%  110% 108% 106% 102% 106% 70%  104%  108% 12%
   9  108%  109% 112%  111%  112% 110% 109% 104% 108% 69%  105%  109% 13%
   10  109%  110% 113%  111%  112% 111% 109% 104% 109% 69%  106%  109% 13%
   Medel  106%  102% 104%  98%  96% 94% 92% 87% 89% 60%    
   Median  106%  103% 109%  106%  104% 102% 102% 94% 98% 67%    
   Std av  4%  9% 12%  18%  21% 20% 23% 20% 23% 13%          
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                     30 dagar                   
   Köp    
   1  2 3  4  5 6 7 8 9 10  Medel  Median Std av
   1  97%  82% 73%  54%  48% 48% 47% 47% 38% 34%  57%  48% 20%
   2  102%  101% 95%  81%  76% 71% 71% 70% 69% 39%  78%  74% 19%
   3  108%  108% 98%  87%  83% 78% 78% 74% 74% 45%  83%  81% 19%
   4  103%  104% 102%  100%  98% 94% 93% 90% 90% 60%  93%  96% 13%
Sälj  5  103%  105% 107%  107%  104% 103% 103% 98% 98% 65%  99%  103% 12%
   6  110%  101% 103%  103%  102% 100% 100% 96% 95% 63%  97%  101% 13%
   7  107%  106% 108%  108%  106% 105% 105% 100% 100% 67%  101%  105% 12%
   8  108%  106% 108%  110%  109% 108% 108% 106% 106% 73%  104%  108% 11%
   9  108%  108% 112%  109%  109% 107% 107% 106% 106% 72%  104%  108% 11%
   10  109%  109% 112%  110%  109% 108% 107% 106% 106% 73%  105%  108% 11%
   Medel  105%  103% 102%  97%  94% 92% 92% 89% 88% 59% 
   Median  107%  105% 105%  105%  103% 102% 102% 97% 97% 64%    
   Std av  4%  8% 11%  18%  20% 20% 20% 20% 22% 14%          

 
                     60 dagar                   
   Köp    
   1  2 3  4  5 6 7 8 9 10  Medel  Median Std av
   1  97%  80% 78%  58%  54% 49% 48% 48% 48% 38%  60%  51% 19%
   2  101%  99% 97%  83%  78% 74% 75% 73% 70% 68%  82%  76% 13%
   3  108%  106% 102%  92%  88% 82% 82% 80% 76% 73%  89%  85% 12%
   4  104%  104% 104%  105%  100% 97% 98% 97% 93% 89%  99%  99% 5%
Sälj  5  104%  100% 100%  102%  98% 96% 96% 95% 95% 91%  98%  97% 4%
   6  104%  101% 105%  107%  103% 100% 100% 100% 100% 94%  101%  101% 4%
   7  106%  102% 105%  107%  104% 102% 102% 101% 101% 95%  102%  102% 3%
   8  107%  105% 107%  107%  107% 107% 107% 106% 105% 103%  106%  107% 1%
   9  108%  108% 112%  107%  107% 107% 107% 106% 105% 103%  107%  107% 2%
   10  108%  109% 112%  107%  107% 107% 107% 106% 105% 103%  107%  107% 2%
   Medel  105%  101% 102%  97%  95% 92% 92% 91% 90% 86%    
   Median  105%  103% 104%  106%  102% 99% 99% 98% 97% 92%    
   Std av  4%  8% 10%  16%  17% 19% 19% 19% 19% 21%          
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                     100 dagar                   
   Köp    
   1  2 3  4  5 6 7 8 9 10  Medel  Median Std av
   1  97%  80% 84%  63%  55% 51% 49% 49% 50% 48%  63%  53% 18%
   2  99%  100% 97%  85%  79% 75% 75% 74% 71% 69%  82%  77% 12%
   3  108%  105% 102%  93%  88% 84% 83% 80% 78% 75%  90%  86% 12%
   4  100%  105% 106%  107%  100% 96% 97% 97% 94% 91%  99%  99% 5%
Sälj  5  103%  99% 98%  102%  98% 95% 96% 95% 95% 92%  97%  97% 4%
   6  105%  99% 103%  106%  103% 99% 100% 100% 99% 96%  101%  100% 3%
   7  106%  104% 108%  111%  108% 104% 105% 105% 104% 101%  105%  105% 3%
   8  106%  109% 111%  113%  112% 109% 110% 108% 108% 105%  109%  109% 3%
   9  107%  113% 115%  114%  114% 110% 111% 109% 109% 106%  111%  110% 3%
   10  107%  113% 115%  114%  113% 109% 110% 109% 109% 106%  111%  110% 3%
   Medel  104%  103% 104%  101%  97% 93% 94% 93% 92% 89%    
   Median  105%  104% 104%  107%  101% 98% 99% 98% 97% 94%    
   Std av  4%  9% 9%  17%  18% 19% 20% 19% 20% 19%          

 
                     200 dagar                   
   Köp    
   1  2 3  4  5 6 7 8 9 10  Medel  Median Std av
   1  97%  82% 77%  62%  57% 52% 52% 53% 50% 49%  63%  55% 17%
   2  98%  100% 97%  84%  79% 76% 76% 77% 74% 71%  83%  78% 11%
   3  110%  107% 106%  93%  89% 86% 85% 85% 82% 78%  92%  87% 11%
   4  107%  107% 110%  106%  102% 99% 98% 102% 100% 95%  103%  102% 5%
Sälj  5  101%  102% 103%  104%  98% 96% 96% 98% 98% 94%  99%  98% 3%
   6  104%  100% 103%  102%  97% 95% 94% 96% 96% 92%  98%  97% 4%
   7  103%  102% 104%  103%  98% 95% 95% 97% 97% 92%  99%  97% 4%
   8  104%  105% 98%  101%  100% 98% 98% 99% 99% 95%  100%  99% 3%
   9  107%  111% 114%  113%  112% 110% 109% 110% 110% 106%  110%  110% 2%
   10  107%  113% 115%  114%  113% 111% 110% 112% 111% 108%  111%  111% 3%
   Medel  104%  103% 103%  98%  95% 92% 91% 93% 92% 88%    
   Median  104%  103% 103%  103%  98% 96% 95% 97% 98% 93%    
   Std av  4%  9% 11%  15%  16% 17% 17% 17% 19% 17%          
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                     300 dagar                   
   Köp    
   1  2 3  4  5 6 7 8 9 10  Medel  Median Std av
   1  97%  83% 80%  69%  61% 53% 52% 53% 50% 49%  65%  57% 17%
   2  98%  101% 101%  87%  80% 77% 76% 77% 74% 70%  84%  79% 12%
   3  107%  104% 103%  92%  86% 82% 80% 81% 78% 73%  89%  84% 12%
   4  107%  107% 111%  110%  103% 100% 98% 101% 100% 98%  103%  102% 5%
Sälj  5  101%  102% 104%  104%  98% 97% 95% 98% 98% 97%  99%  98% 3%
   6  105%  102% 104%  103%  98% 97% 95% 97% 97% 96%  99%  98% 4%
   7  104%  103% 104%  103%  97% 96% 95% 97% 97% 95%  99%  97% 4%
   8  102%  103% 97%  96%  95% 93% 92% 94% 94% 93%  96%  94% 4%
   9  106%  109% 103%  101%  101% 100% 97% 99% 99% 98%  101%  100% 4%
   10  107%  112% 115%  114%  113% 112% 110% 111% 111% 110%  112%  112% 2%
   Medel  103%  103% 102%  98%  93% 91% 89% 91% 90% 88%    
   Median  105%  103% 104%  102%  98% 97% 95% 97% 97% 96%    
   Std av  4%  8% 9%  13%  14% 16% 16% 16% 18% 18%          

 


