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Sammanfattning 

Ända sedan handeln med finansiella instrument utvecklades under början av 1900-talet har 
problematiken kring insiderhandel existerat. Denna problematik bottnar i att personer med ett 
informationsövertag, dvs. insiders kan enligt vissa tidigare utförda studier generera abnormala 
avkastningar vid exempelvis aktiehandel. Oenigheten på detta forskningsområde är relativt 
stort. Det skulle därför vara intressant att titta på möjligheterna till abnormal avkastning 
genom att replikera insiders köp- och sälj transaktioner på den svenska aktiemarknaden. 
Denna studies frågeställning formuleras således; Kan utomstående investerare generera 
abnormal avkastning genom att replikera insiders köp- respektive sälj transaktioner på 
Stockholmsbörsens Small Cap lista? 
 
För att svara på denna frågeställning genomfördes en kvantitativ studie innehållande 60 
stycken bolag noterade på Stockholmsbörsens Small Cap lista. För dessa bolag samlades 
samtliga köp respektive sälj transaktioner in under år 2007, utförda av primära insiders. För 
att kunna studera effekten av transaktionerna på aktiekursen beräknades den abnormala 
avkastningen med hjälp av den justerade marknadsmodellen. För att lättare kunna studera den 
abnormala avkastningen har även den kumulativa abnormala avkastningen beräknats.  
En eventstudie genomfördes där transaktionerna delades upp i olika portföljer efter 
transaktionsbeloppets storlek. För att kunna dra korrekta slutsatser utifrån det som 
observerades i eventstudien utfördes även vissa statistiska test. 
 
Resultatet av eventstudien visade på vissa tecken för möjligheten till abnormal avkastning för 
utomstående investerare, om de replikerade insiders utförda köptransaktioner understigande 
500 000 SEK i de studerade bolagen under undersökningsperioden. Dessa indikationer på 
abnormal avkastning kunde inte fastställas på ett statistiskt säkerställt sätt. Även för 
köptransaktioner överstigande 500 000 SEK observerades vissa tecken på möjligheten till 
abnormal avkastning under undersökningsperioden. Resultaten för även dessa transaktioner 
påvisade icke signifikanta värden i det statistiska test som utfördes. De undersökta 
säljtransaktionerna påvisade i likhet med köptransaktionerna på vissa tecken om än svagare på 
möjligheten till abnormal avkastning. Även utifrån dessa resultat kunde inga statistiska 
säkerställda slutsatser dras om möjligheten till abnormal avkastning i de studerade bolagen.  
 
De slutsatser som går att dra utifrån uppsatsens uppställda problem är att det inte går att 
generera abnormal avkastning för utomstående investerare genom att replikera varken insiders 
köp- eller sälj transaktioner i de studerade bolagen noterade på Stockholmsbörsens Small Cap 
lista under undersöknings året 2007. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns en rad olika studier som visar på att vissa aktörer på finansiella marknader besitter 
ett informationsövertag gentemot andra marknadsaktörer. Om en sådan aktör handlar på 
denna specifika information, medför detta att det råder en informationsasymmetri på 
marknaden.1 Detta kan leda till att personer med informationsövertag kan göra en abnormala 
avkastningar vid exempelvis aktiehandel. 
 
För att minimera risken för denna informationsasymmetri finns det en insiderlagstiftning i 
Sverige. Dessa insiderlagar tvingar personer i insiderställning att öppet redovisa sina köp- 
respektive sälj transaktioner i de bolag de har insiderställning i till Finansinspektionen, vilka 
sedan offentliggör denna information till övriga marknaden. De svenska insiderlagarna 
reglerar även när personer i insiderställning får köpa och sälja aktier i bolaget. Trots denna 
lagstiftning, har insiderhandeln på den svenska aktiemarknaden varit ett hett debatterat ämne 
under senare år. Media rapporterar ständigt om nya insidertransaktioner lagliga som olagliga. 
Den senaste tiden har dock rubrikerna mest handlat om olagliga insidertransaktioner där 
personer i insiderställning har utnyttjat informationsövertaget de besitter för egen vinning.  
 
"Ett av de mest omfattande insiderfallen någonsin", kallar åklagaren insiderhärvan där en 
anställd på fondbolaget Cevian och en anställd på Nordea misstänks har tjänat minst 100 
miljoner kronor på olika olagliga insideraffärer.2 
 
Den lagliga insiderhandeln har även den uppmärksammats i svensk media under senare tid. Vi 
matas ständigt med nya rubriker relaterade till laglig insiderhandel. Detta gick nyligen att läsa 
i Svenska Dagbladet ”Odd Molly rusade när insider tankade aktier” 3 eller i Dagens Industri 
”JP Morgan följer insiders i spåren.” 4  
 
Att ta rygg på börs VD:ar eller andra personer i insiderställningar sägs vara ett framgångsrikt 
recept när det gäller aktieplaceringar.5 Men stämmer detta? Har personer i insiderställning 
möjlighet till abnormala avkastningar på grund av det informationsövertag de besitter 
gentemot utomstående investerare? Om detta skulle visa sig korrekt, skulle det vara en 
utmärkt idé att replikera dessa insiders köp- respektive säljtransaktioner.  
 
Det finns en rad olika studier utförda i ämnet, både internationella och svenska med skiftande 
resultat. Vissa studier pekar på möjligheten till abnormal avkastning genom replikering av 
insidertransaktioner såsom Wahlström,6 Schöld,7 Seyhun,8 Rogoff,9 Allen et al10 och Jeng et 

                                                
1 Jaffe, J., ”Special Information and Insider Trading”, Journal of Business, 47, 1974, s. 410-428 
2 Veckans Affärer, ”LEDARE: Förtroendet är i gungning”, 2007-04-19 
3 Svenska Dagbladet, ”Modebolaget lyfter”, 2008-01-19  
4 Dagens Industri, ”JP Morgan följer insiders i spåren”, 2007-11-17 
5 Dagens Industri, ”JP Morgan följer insiders i spåren”, 2007-11-17 
6 Wahlström, G., “Legal insider trading and abnormal returns: Some empirical evidence from Sweden”, Belgian 
Journal of Banking and Finance, No. 4, Vol. 6, 2003 
7 Schöld, C., ” Insideranalys: från beteendebaserad finansiell teori till praktisk tillämpning”, 2005, s. 7f 
8 Seyhun, N., “Insider Information: Insider Trading is a Useful Signal to Predict Returns”, Financial Planning, 
1998 
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al11 m.fl. Medan studier utförda av bland andra Rundfelt12 Eckbo,13 Jenter14och Chowdhury 15 
inte funnit ett sådant samband. Oenigheten på detta forskningsområde är med andra ord 
relativt stort. Det skulle därför vara intressant att titta på möjligheterna till abnormal 
avkastning genom att replikera insiders köp- och sälj transaktioner på den svenska 
aktiemarknaden.  
 

1.2 Problemformulering 

Av de studier som visar på att utomstående investerare som replikerar insiders köp- och sälj 
transaktioner kan generera abnormal avkastning som exempelvis Seyhun16 Pascutti,17 
Lakonishok et al,18 har dessa funnit en större möjlighet till abnormal avkastning i publika 
bolag med relativt liten omsättning. Med dessa intresseväckande resultat i ryggen skulle vara 
intressant att se om detta går att implementera på den svenska aktiemarknaden för mindre 
publika bolag.  Denna studie ämnar därför undersöka om det är möjligt att generera abnormal 
avkastning genom att replikera insiders köp- och sälj transaktioner i bolag noterade på 
Stockholmsbörsens Small Cap lista.  
 
Denna studies frågeställning formuleras således; Kan utomstående investerare generera 
abnormal avkastning genom att replikera insiders köp- respektive sälj transaktioner på 
Stockholmsbörsens Small Cap lista? 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka om utomstående investerare kan generera 
abnormal avkastning genom att replikera insiders köp- respektive sälj transaktioner på 
Stockholmsbörsens Small Cap lista. 
 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att endast undersöka om det är möjligt att generera abnormal 
avkastning genom att replikera insiders köp- och sälj transaktioner i mindre bolag. Detta 
eftersom det inte mig veterligen är utförd någon liknande studie om insiderhandel i bolag 
noterade Stockholmsbörsens Small Cap lista. Tidigare utförda internationella studier påvisar 

                                                                                                                                                   
9 Rogoff, D., “The Forecasting Properties of Insiders Transactions” , Journal of Finance, Vol. 19 Issue 4, 1964, 
s. 697-698 
10 Allen, S., Ramanan, R., “Insider Trading, Earnings Changes, and Stock Prices” , Management Science, Vol. 
41, 1995 
11 Jeng, L., Metrick, A., Zeckhauser, R., ” Estimating the Returns to Insider Trading”, Review of Economics & 
Statistics, Vol. 85, 2003, s. 453-471 
12 Rundfelt, R., “Insiders affärer”, 1989 
13 Eckbo, E., B., Smith, D., “The Conditional Performance of Insider Trades”, Journal of Finance, Vol. 53, 1998  
14 Jenter, D., C., “Understanding Insider Trading by Top Executives”, Financial Executive, Vol. 20, 2004 
15 Chowdhury, M., Howe, J., S., Lin, J-C., “The Relation between Aggregate Insider Transactions and Stock 
Market Returns”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 28, 1993 
16 Seyhun, N., ”Insiders, Profits, Costs of Trading and market efficiency”, Journal of Financial Economics 16, 
1986, s. 189-212 
17 Pascutti, M., “Three Essays in Finance: Informed Trading on Nasdaq, Contrarian Trading by Insiders and 
Swap Pricing”, Ph.D Diss., 1996 
18 Lakonishok, J., Lee, I., “Are Insiders Trades Informative?”, Review of Financial Studies, Vol. 14, 2001 
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att insiderhandel har en starkare effekt i mindre bolag än stora internationella bolag med 
större omsättning.19  
Tidigare utförda studier av bland andra Seyhun20 har påvisat att primära insiders kunde 
generera större abnormal avkastning än andra insiders. Detta är orsaken till varför denna 
studie avgränsas till att endast undersöka köp- och säljtransaktioner utförda av primära 
insiders. Med primära insiders menas i denna studie personer som innehar exklusiv 
information i ett bolag. Exempel på en primär insider är personer i styrelseställning, 
verkställande direktörer, revisorer eller aktieägare med över tio procent av aktiekapitalet eller 
röstetalet.21  
 
Studien omfattar samtliga köp- och säljtransaktioner som anmälts till Finansinspektionen i de 
undersökta bolagen under mätperioden. Orsaken till att endast begränsa sig till köp- och 
säljtransaktioner är att de optionsrelaterade transaktionerna tenderar att försvaga effekten av 
den abnormala avkastningen.22 Detta eftersom de optionsrelaterade transaktioner ofta härrör 
från företagens bonusprogram eller liknande, dessa transaktioner tillkommer därmed oftast 
inte genom aktivt handlande. Mätperioden begränsas till 2007-01-01 till 2008-01-01. Orsaken 
till varför studien begränsas till endast ett år beror främst på begränsade tidsramar samt att få 
en så aktuell bild av läget som möjligt. De transaktionskostnader som uppkommer vid handel 
med finansiella instrument beaktas inte i denna studie eftersom detta skulle leda till att studien 
skulle bli allt för omfattande.  

                                                
19 Seyhun, N., ”Insiders, Profits, Costs of Trading and market efficiency”, Journal of Financial Economics 16, 
1986, s. 189-212 
20 Seyhun, N., “Insider Information: Insider Trading is a Useful Signal to Predict Returns”, Financial Planning, 
Nov 1998 
21 Justitieutskottets betänkande, 2000/01: JuU4, 2008-02-28 
22 Gregory, A., Matatko, J., Tonks, I., ”UK Directors Trading: The Impact of Dealings in Smaller Firms”, 
Economic Journal 104, 1994 s. 37-53 
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2 Insiderhandelns lagar och regler 

Problematiken kring insiderhandeln har existerat ända sedan handel med värdepapper började 
växa fram under början av 1900- talet. Trots detta var det först under början av 1990- talet 
som insiderhandeln började regleras med hjälp av olika insiderlagar runt om i Europa. I 
Sverige började olika regler dyka upp redan under 1970- talet, men det dröjde till 1985 innan 
otillåten insiderhandel blev straffbelagt.23 Under år 2000 trädde dagens insiderlag ikraft, Lag 
om anmälningsskyldighet för vissa finansiella instrument.24 Den reglerar hur och när personer 
i insiderställning får handla med finansiella instrument.  Den senaste lagen beträffande 
insiderhandel och marknadsmissbruk trädde ikraft sommaren 2005, Lag om straff för 
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.25  Denna lag är resultatet av ett EU- 
direktiv där minimikraven för medlemsländernas lagar om insiderhandel och otillåten 
marknadspåverkan dikterades. Detta innebar för svensk del att straffvärdet höjdes och att 
personer som kan göra sig skyldig till insiderbrott vidgades.26 Denna lagförändring har lett till 
att fler insiderbrott anmäls. Bara under år 2007 anmälde Finansinspektionen 113 stycken fall 
av insiderbrott till åklagare mot 49 stycken för året före.27 Men trots dessa insiderlagar leder 
få insiderbrott till fällande domar. 
 

2.1  Vad är en insider? 

En insider är en person som handlar med marknadsinstrument som exempelvis aktier i ett 
bolag där han innehar ett informationsövertag. Det vill säga information som inte är känd för 
allmänheten och skulle påverka aktiekursen om den blev allmänt känd.28 För att kunna inneha 
ett informationsövertag gentemot övriga marknadsaktörer fordras att personen besitter 
insiderinformation som inte är offentligt känd. 
 

2.2 Insiderinformation 

Det finns tre olika typer av insiderinformation, dessa är företagsspecifik information, 
marknadsinformation samt allmänt kurspåverkande information. Företagsspecifik 
information kan delas upp i två former, vilka är intern- och extern information.  Exempel på 
intern information är vinstprognoser eller tekniska framsteg. Den externa företagsspecifika 
informationen kan vara förändrade lånevillkor eller dylikt.  
Den andra typen av insiderinformation handlar om marknadsinformation, vilket kan avse 
information om orderläge på marknaden eller information om uppköp på marknaden eller 
liknande.  
Den tredje och sista typen av insiderinformation handlar om allmänt kurspåverkande 
information, vilket kan vara information om ränteförändringar eller förändring av lagstiftning 
etc.29  
 

                                                
23 SOU 2004:69 
24 Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
25 Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument 
26 SOU 2004:69   
27 http://www.fi.se/Templates/Page____7176.aspx, 2008-03-13 
28 Nilsson, M., ”Insiderlagen”, s. 2 
29 Nilsson, M., ”Insiderlagen”, s. 3 
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2.3 Insiderlagstiftningen 

Personer som handlar med aktier i bolag där de besitter någon form av insiderinformation 
måste enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
anmäla detta till Finansinspektionen, vilka publicerar dessa uppgifter i ett offentligt 
insynsregister. Detta insynsregister uppdateras dagligen för att öka allmänhetens möjlighet till 
genomlysning.30  
 
Insiderlagen delar upp insiders mellan primära och sekundära. En primär insider är en person 
som innehar exklusiv information i ett bolag. Exempel på en primär insider är personer i 
styrelseställning, verkställande direktörer, revisorer eller aktieägare med över tio procent av 
aktiekapitalet eller röstetalet.31  
 
Den sekundära insidern är en person som erhållit insiderinformation ifrån en primär insider, 
dessa kan vara familjemedlemmar eller okända personer som på något sätt lyckats komma 
över den primära insiderns information.32   
 

2.4 Regler för personer i insiderställning 

Personer som handlar med finansiella instrument i bolag de har insiderställning i måste enligt 
lag följa vissa bestämmelser. Dessa är anmälningsskyldighet, handelsförbud samt förbud mot 
korttidshandel.33 
 

2.4.1 Anmälningsskyldighet 
För att få bedriva finansiell verksamhet i Sverige måste Finansinspektionen ge tillstånd till 
detta. För att erhålla detta tillstånd måste bolaget anmäla vilka personer inom organisationen 
som innehar insiderställning, samt om hur stora innehav dessa har i bolagets finansiella 
instrument, exempelvis aktieinnehav. Finansinspektionen kräver även att personer i 
insiderställning inom fem arbetsdagar skall anmäla förändringar i sina innehav. Detta gäller 
endast om innehavets marknadsvärde överstiger 50 000 SEK eller om innehavet består av mer 
än 200 stycken aktier. Om inte förändringar i innehav rapporteras till Finansinspektionen i tid 
utdöms en straffavgift. Dessa förändringar i innehav registreras i Finansinspektionens 
offentliga register.34   
 

2.4.2 Handelsförbud 
Personer som erhållit insiderinformation som kan påverka ett finansiellt instruments kurs får 
inte förvärva eller avyttra dessa instrument innan denna information blir offentlig eller inte 
längre är kurspåverkande. Personer med insiderinformation får inte heller påverka människor 
eller juridiska personer i sin omgivning att handla i dessa instrument. Dessa personer får inte 
heller handla med aktier i bolaget under 30 dagar innan en rapport offentliggjorts. 
Överträdelser av dessa regler leder rättsliga påföljder.35 

                                                
30 http://www.fi.se/Templates/Page____8350.aspx, 2008-02-28 
31 Justitieutskottets betänkande, 2000/01: JuU4, 2008-02-28 
32 Justitieutskottets betänkande, 2000/01: JuU4, 2008-02-28 
33 Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
34 Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
35 Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
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2.4.3 Förbud mot korttidshandel 
Personer i primär insiderställning har förutom ovan nämnda punkter också vissa restriktioner 
beträffande tidsperioden för avyttringar av innehav i bolagets finansiella instrument. Detta 
innebär att dessa primära insiders inte får avyttra sina innehav förrän tidigast tre månader efter 
förvärvet. Detta gäller dock inte om det aktuella marknadsvärdet på instrumentet understiger 
inköpsvärdet.36  

                                                
36 Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
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3 Den effektiva marknadshypotesen 

Begreppet marknadseffektivitet introducerades av Fama 1970. Han åsyftade på att en 
marknad som speglar all tillgänglig information i priset anses vara effektiv.37 Detta begrepp 
utvecklades senare till den effektiva marknadshypotesen. För aktiemarknaden innebär en 
effektiv marknad att all tillgänglig information återspeglars i aktiekursen. Detta innebär vidare 
att en marknadsaktör inte skall kunna göra abnormala avkastningar genom att söka efter 
tillgänglig information. Utan alla förändringar i aktiekursen skall ske igenom att ny okänd 
information framkommer som alla marknadsaktörer får tillgång till samtidigt.38 Ju snarare 
priset på en aktie anpassar sig till den nya informationen desto effektivare anses marknaden 
vara.39 
 
För att aktiemarknaden skall klassas som effektiv måste vissa förutsättningar vara uppfyllda: 
 

- Marknaden skall snabbt justera aktiekursen efter den information som offentliggörs 
 

- Marknadsaktörer ska inte kunna förutse ny information som påverkar aktiekursen 
 

- Marknaden ska innehålla ett stort antal aktörer vilka agerar oberoende av varandra och 
strävar efter högsta möjliga avkastning på sina placeringar 40 

 
När det gäller insiderhandel går den stick i stäv med den effektiva marknadshypotesen. Detta 
eftersom personer i insiderställning kan sitta inne med information som inte är offentligt känd 
och därmed kan handla med denna information före den blir offentlig. Om en insider handlar 
aktier på denna ej offentliga information råder det en informationsasymmetri på marknaden. 
Detta leder till att den effektiva marknadshypotesen rubbas.41  
 
Enligt den effektiva marknadshypotesen skall det inte finnas någon diskrepans mellan 
marknadens förväntade avkastning och det verkliga utfallet. Om detta inte är fallet, är inte 
marknaden effektiv enligt Fama.42 Effektiviteten när det gäller aktiehandel är alltså starkt 
kopplad till den information som finns offentlig på marknaden.43  
Med marknadseffektivitet i denna studie menas hur snabbt aktiepriset anpassas till ny 
information beträffande köp- och säljtransaktioner utförda av personer med insiderställning.  
 
Den effektiva marknadshypotesen utvecklades senare till att innefatta tre olika former av 
marknadseffektivitet, vilka är stark, semistark samt svag form.44  
 
 

Stark effektivitet → Semistark effektivitet → Svag effektivitet 
 

                                                
37 Hägg, I., ”Stockholms fondbörs – riskkapitalmarknad i omvandling” , 1988, s. 26-27 
38 Brealy, M., ”Principles of corporate finance”, 2003, s. 355 
39 Vinell, L., De Ridder, A., ”Aktiers avkastning och risk – teori och praktik”, 1990, s. 84 
40 De Ridder, A., ”Effektiv kapitalförvaltning”, 2002, s. 83 
41 Vinell, L., De Ridder, A., ”Aktiers avkastning och risk – teori och praktik”, 1990, s. 83 
42 Fama, E., ”Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work”, Journal of finance, Vol. 25, 
1970, s.5-6 
43 Vinell, L., De Ridder, A., ”Aktiers avkastning och risk – teori och praktik”, 1990, s. 83 
44 Brealy, M., ”Principles of corporate finance”, 2003, s. 355 
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3.1 Stark form 

Den starka formen av marknadseffektivitet innebär att all information avspeglas i aktiekursen. 
Personer i insiderställning har ingen fördel i en starkt effektiv marknad eftersom all 
information redan avspeglas i aktiepriset.45  Det finns alltså ingen möjlighet till systematiska 
abnormala avkastningar i en starkt effektiv marknad, utan slumpen avgör vilken investering 
som genererar den högst avkastningen.  
 

 
 
Figur 1. Aktiekursutveckling på en effektiv marknad i stark form 

 
Detta exempel illustrerar den starka formen av marknadseffektivitet; Anta att bolagen Kelly 
AB och Benny Ltd planerar en fusion. Den 1 januari påbörjar de båda bolagen segdragna 
förhandlingar. Sannolikheten att de segdragna förhandlingarna resulterar i en fusion beräknas 
till 50 procent, om fusionen går vägen beräknas Kelly AB:s aktiekurs stiga från nuvarande 
60kr till 100kr. Den 15 mars samma år lyckas de båda bolagen komma överens om ett 
samgående vilket offentliggörs några veckor senare. Vid den starka formen av 
marknadseffektivitet anpassar sig aktiekursen direkt till den faktiska utvecklingen. 
Aktiekursen kommer alltså att stiga redan när förhandlingarna mellan bolagen inletts. Kelly:s 
aktiekurs stiger med sannolikheten att fusionen går igenom och stannar därmed på 80 kronor. 
Vid slutförhandlingarna tre månader senare stiger aktiekursen ytterligare och stannar slutligen 
på 100 kronor. Den 1 april när sammanslagningen offentliggörs har marknaden redan anpassat 
priset på Kelly:s aktie till beräknade 100 kronor, så någon aktiekursförändring sker ej vid 
offentliggörandet av sammanslagningen.46 
 

3.2 Semistark form 

Marknadseffektivitet i semistark form innebär att all offentlig information återspeglas i 
företagets aktiekurs. All offentlig information innefattar företagets rapporter, vinstprognoser 
samt allmän företagsspecifik information. Det vill säga all information som påverkar 
marknadens värdering av företagets aktiekurs. Detta innebär att samtliga externa 
marknadsaktörer har tillgång till samma information, vilket innebär att systematiska 
abnormala avkastningar inte är möjliga för dessa aktörer. De enda som har möjlighet till 

                                                
45 Haugen, R., A., “Modern Investment Theory”, 2001, s. 571 
46 Vinell, L., De Ridder, A., ”Aktiers avkastning och risk – teori och praktik”, 1990, s. 91 
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abnormal avkastning i denna form av marknadseffektivitet är aktörer som innehar 
insiderinformation.47   
 
För att studera den semistarka formen av marknadseffektivitet måste en viss händelse som 
anses vara kurspåverkande under en tidsperiod undersökas. Detta görs genom att studera 
mönster i aktiens avkastning före och efter offentliggörandet av den kurspåverkande 
informationen.48  Ett exempel på detta vilket skall studeras i denna uppsats är när en person 
med insiderinformation köper eller säljer aktier i ett bolag.  
 

3.3 Svag form  

Enligt den svaga formen av marknadseffektivitet avspeglas all historisk information i 
aktiekursen istället för framtida förväntad avkastning. Då aktiekursen endast är baserad på 
historisk information är det inte möjligt att inneha insiderinformation för att på så sätt göra 
abnormala avkastningar.49 Vid den svaga formen av marknadseffektivitet kan aktiekursen 
sägas följa en ”random walk”, vilket innebär att aktiekursen rör sig slumpmässigt utan att 
följa något speciellt mönster.50 
 
Marknadseffektivitet i dess svaga form kan exemplifieras enligt följande: Anta att Kelly AB:s 
aktiekurs dag 1 står i 60 kronor. Vissa insatta marknadsaktörer ”vet” att dag 9 står samma 
aktiekurs i 80 kronor. Hur utvecklas då aktiekursen i det aktuella bolaget under dessa dagar? I 
figuren nedan återfinns tre olika alternativ. Alternativ 3; aktiekursen stiger direkt dag 1 till 80 
kronor. Alternativ 2; aktiekursen stiger successivt under veckan till 80 kronor. Alternativ 1; 
aktiekursen ligger stilla på 60 kronor ända tills dag 9 varpå den stiger till 80 kronor.51 
 

 
 
Figur 2. Aktiekursutveckling på en effektiv marknad i svag form 

 
På aktiemarknader som betraktas vara starkt effektiva gäller alternativ 3. I detta fall kommer 
aktiekursen att stiga direkt den nya informationen blir tillgänglig. Möjligheten att göra en 
säker abnormal avkastning uteblir alltså. I alternativ 1 och 2 finns möjligheten till abnormal 
avkastning på kortsikt, vilket innebär att marknaden inte är helt effektiv. I ett längre 
                                                
47 De Ridder, A., ”Börsstopp och kursutveckling på stockholmsbörsen”, 1988, s. 68 
48 Vinell, L., De Ridder, A., ”Aktiers avkastning och risk – teori och p  ik”, 1990, s. 91-92 
49 Haugen, R., A., “Modern Investment Theory”, 2001, s. 575 
50 Bodie, Z., Merton, R., “Finance” , 2000, s. 206-208 
51 De Ridder, A., ”Effektiv kapitalförvaltning”, 2002, s. 95 
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tidsperspektiv försvinner dock helt denna möjlighet till abnormal avkastning eftersom alla 
aktörer på marknaden agerar likadant, de köper aktien dag 1 och säljer den dag 9 till ett högre 
pris. Detta leder tillslut till att aktiekursen stiger redan dag 1 som alt. 3 visar och därmed är 
marknaden åter effektiv. Detta exempel illustrerar marknadseffektivitet i dess svaga form.52  
 

3.4 Kritik mot Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen har under senare år blivit alltmer ifrågasatt. Detta sedan 
nya teorier växt fram som kan förklara volatilitet och trender som inte den effektiva 
marknadshypotesen lyckats förklara. Bland dessa teorier framstår behavioral finance teorin 
som den starkaste. Den avser att förklara de anomalier som inte är förenliga med effektiva 
marknader, såsom att alla investerare inte handlar rationellt.53  Dessa irrationella investerare 
skapar anomalier vilka kan påverka aktiepriset så att olika strategier skapas för att kunna 
generera abnormal avkastning.54 
En av kritikerna mot den effektiva marknadshypotesen är Shiller som i en studie kunde påvisa 
att volatiliteten på aktiemarknaden var mycket större än vad fundamentala värderingsmodeller 
kunde förklara.55 Sammantaget kan sägas att det råder delade meningar om den effektiva 
marknadshypotesens vara eller icke vara och i så fall i vilken form.  
 

3.5 Signaleringshypotesen 

Ända sedan Fama56 publicerade sin studie om hur aktiekurser anpassas till ny information har 
en rad olika teorier och hypoteser utvecklats för att försöka förklara de faktiska 
aktiekursförändringar som inträffar när ny information når marknaden. En av dessa hypoteser 
är signaleringshypotesen som utvecklades av bland andra Spence.57  
 
Företagsledningar kan skicka ut en rad olika signaler till marknaden såsom vinstvarningar, 
fusioner, förändrade utdelningskvoter, för att nämna några. När personer i insiderställning 
förvärvar eller avyttrar aktier i det egna bolaget kan också detta ses som en signalering till 
marknaden.58 Denna typ signalering kan delas upp mellan en positiv- och en negativ, 
beroende på om en person i insiderställning köper eller avyttrar aktieposter i det egna bolaget.  
Ett exempel på en positiv signalering till marknaden är när en person i insiderställning köper 
stora aktieposter i det egna bolaget, med denna signalering vill insidern visa att han/hon tror 
på bolaget framtid och tycker att aktiekursen är undervärderad och kommer att stiga. Ett 
exempel på en negativ signalering till marknaden är den omvända situationen, alltså när 
insiders avyttrar stora aktieposter i bolaget.   
 
 

                                                
52 De Ridder, A., ”Effektiv kapitalförvaltning”, 2002, s. 96 
53 Simon, H., A., “Reason in human affairs”, 1983, s. 184-188 
54 Shleifer, A., “Inefficient Markets, An Introduction To Behavioural Finance”, Oxford University Press Inc,  
2000, s. 177 
55 Shiller, R., “Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in 
dividends”, American Economic Review, Vol. 71, 1981, s. 421 
56 Fama, E., Fisher, F., L., Jensen, M., Roll, R., “The adjustment of stock prices to new 
Information”, International Economic Review, 1969 
57 Spence, M., “Market Signaling”, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1974 
58 Levy, H., Lazarovich, E., ”Signaling theory and risk perception: An experimental study”, Journal of 
Economics and Business, Vol. 47, p. 39-57 
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4 Tidigare forskning 

Huruvida insiderhandel genererar abnormal avkastning eller inte är ett vida undersökt 
forskningsområde. Eftersom denna studie är inriktad på att undersöka om en icke insider kan 
erhålla abnormal avkastning genom att replikera insiders köp- och säljtransaktioner, har fokus 
lagts på tidigare studier som undersökt just detta i följande litteraturgenomgång. Dessa studier 
kan sägas ha undersökt den semistarka formen av marknadseffektivitet.  
Under följande litteraturgenomgång måste vissa företeelser tas i beaktande. Dessa är att den 
internationella forskningen på området i vissa fall vara svår att implementera på den svenska 
marknaden, detta eftersom lagstiftningen på området kan skilja sig åt ifrån den svenska.  
Även studiernas ålder måste tas i beaktande, detta eftersom tidigare utförd forskning på 
området är utförd innan insiderhandeln reglerades fullt ut. Men eftersom nästan all forskning 
på området bygger på eller refererar till dessa äldre internationella studier anser jag att det 
vore felaktigt att bortse ifrån dessa i den kommande litteraturgenomgången.  
 

4.1 Svenska studier  

Den svenska forskningen på området är relativt bristfällig, med få svenska studier utförda, 
mig veterligen. Wahlströms studie från 2003 är en av få stora publicerade svenska studier.  
Han studerade om insiders på Stockholmsbörsen kunde genererade kumulativ abnormal 
avkastning och om utomstående investerare kunde dra nytta av att replikera dessa insiders 
köp- och säljtransaktioner. Wahlström använde sig av marknadsmodellen för att beräkna den 
förväntade och abnormala avkastningen. Wahlström studerade alla transaktioner som 
rapporterades till finansinspektionen mellan åren 2000 till 2002. I undersökningen delades 
bolagen upp efter omsättning. Resultatet av studien visade på en marginell abnormal 
avkastning under undersökningsperioden för de mindre bolagen. Medan de större bolagen 
genererade en lite större abnormal avkastning på cirka 1 procent. Wahlströms studie visade på 
att det var möjligt för utomstående investerare att generera abnormal avkastning genom att 
replikera insiders köp- och säljtransaktioner förutsatt att investeraren behöll portföljen minst 
tre månader. Wahlströms studie bortsåg ifrån de transaktionskostnader som uppkommer vid 
förvärv och avyttringar av aktier.59 Om dessa kostnader skulle ha tagits i beaktande skulle 
detta ytterligare ha försvagat möjligheterna till abnormal avkastning. 
 
Den kanske mest kända svenska studien i ämnet utfördes av Rundfelt 1989. Den berörde bl.a. 
om insiders tenderade att göra bättre aktieaffärer än andra marknadsaktörer. Rundfelt 
påpekade att det finns vissa problem med dessa typer av studier. Insiders besitter möjligtvis 
mer information om sitt bolag men förståelsen för vad som är kursdrivande och inte, kanske 
saknas. Men Rundfelt slår samtidigt fast att relationen mellan insiderhandel och aktiekursen är 
det enda sättet att undersöka insiders möjlighet till abnormal avkastning.60  
Rundfelt jämförde i sin studie en aktieportfölj som innehöll aktier där insiders gjort stora 
förvärv med marknadens avkastning. Han gjorde även en liknande studie, men där portföljen 
innehöll aktier där insiders utfört stora netto försäljningar. Resultatet av denna studie visade 
på att det inte gick att se några signifikanta tecken på abnormal avkastning för insiders, men 
Rundfelt påpekade att det fanns svaga tecken till möjligheten till abnormal avkastning. Enligt 
Rundfelt visar utförda internationella studier i större grad på möjligheten till abnormala 
avkastningar än svenska. Detta beror enligt Rundfelt på att de svenska studierna är baserade 
                                                
59 Wahlström, G., “Legal insider trading and abnormal returns: Some empirical evidence from Sweden”, 
Belgian Journal of Banking and Finance, No. 4, Vol. 6, 2003  
60 Rundfelt, R., “Insiders affärer”, 1989, s. 56 
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på hela populationen medan de internationella studierna är utförda på större marknadsplatser 
där forskarna tvingats till ett urval och detta urval kan ha påverkat effekten av den abnormala 
avkastningen.61  
 
En annan som studerat insiders möjlighet till abnormal avkastning är Carl Schöld som 
analyserat samtliga svenska insidertransaktioner mellan 1998 till 2002 och återkopplat dessa 
till aktiekursutvecklingen sex månader senare. Resultatet av denna studie visar på att personer 
i insiderställning gjorde abnormala avkastningar på cirka 20 procent över marknadens index. 
Schöld drog därigenom slutsatsen att när en insider förvärvar aktier i det egna bolaget kan 
detta ses som en stark köpsignal. Schöld påvisade även vikten av hur innehaven tillkommit för 
effekten på abnormal avkastning. Innehav som tillkommit genom aktivt handlande visade 
större abnormal avkastning än innehav som tillkommit genom exempelvis olika 
optionsrelaterade program. Schöld har även berört faktorer som börsklimatets påverkan på 
den abnormala avkastningen.62 
 
Det har även skrivits några magisteruppsatser i ämnet. Moreau och Sångberg studerade om 
det fanns möjligheter till avvikelseavkastning genom replikering av insidertransaktioner på 
över 500 000 SEK under en månad år 2003 på den svenska aktiemarknaden. Resultatet av 
denna studie visade på en statistiskt säkerställd underavkastning på kortsikt och ej statistisk 
säkerställd överavkastning på långsikt.63 Även Jangklev och Kilander har utfört en liknande 
studie på den svenska marknaden. Där fann författarna inga statistiska säkerställda samband 
mellan insidertransaktioner och möjligheten till abnormal avkastning.64  Medan Johansson 
och Knopp uppsats ifrån 2005 visade på motsatsen.65  
 

4.2 Internationella studier  

Den internationella forskningen på området är relativt omfattande. En mängd studier har 
genomförs under årens lopp med skiftande resultat. Rogoff fann i en amerikansk studie att 
insiders kan göra en abnormal avkastning på nästan tio procent på en sex månaders period.66 
Medan Wu67 och Driscoll68 i en annan studie inte fann några sådana möjligheter till abnormal 
avkastning. Inte heller Kraus och Heinkels eventstudie med två tidsperioder på mindre företag 
på Vancouverbörsen mellan åren 1979 till 1981 fann några signifikanta möjligheter till 
abnormal avkastning. Studien visade emellertid att möjligheterna till abnormal avkastning 
ökade vid den längre studerade tidsperioden om sex månader.69  
 

                                                
61 Rundfelt, R., “Insiders affärer”, 1989, s. 210 
62 Schöld, C., ” Insideranalys: från beteendebaserad finansiell teori till praktisk tillämpning”, 2005, s. 7f 
63 Moreau, K., Sångberg, J., ”Insiderhandel - uppvisar Insiderhandel avvikelseavkastning?”, 
Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet, 2004 
64 Jangklev, R., Kilander, A., ”Lönar det sig att följa insidern?”, Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms 
Universitet, 2004  
65 Johansson, L., Knopp, M., ”Insynshandel på den svenska aktiemarknaden”, Företagsekonomiska institutionen 
Lunds Universitet, 2005 
66 Rogoff, D., “The Forecasting Properties of Insiders Transactions” , Journal of Finance, Vol. 19 Issue 4, 1964, 
s. 697-698 
67 Wu, H., K., ”Corporate Insider Trading Profitability and Stock Price Movement”, Ph. D Diss., University of 
Pennsylvania, 1963 
68 Driscoll, T., E., “Some Aspects of Corporate Insider Stock Holdings and Trading under Section 16b of 
Securities and Exchange Act of 1934”, University of Pennsylvania, 1956  
69 Heinkel, R., Kraus, A., “The Effect of Insider Trading on Average Rates of Return”, Canadian Journal of 
Economics, nr 3, 1987 
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Seyhun utförde 1986 en eventstudie med 60 000 köp- och säljtransaktioner mellan åren 1975 
till 1981. Seyhun delade upp de bolag som ingick i studien i storleksordning. Han fann i 
motsatts till Wahlström70 och Jeng71 men i likhet med King et al72 att insiders i mindre bolag 
gjorde större abnormala avkastningar än insiders i större bolag. Om en outsider replikerade 
insiders köp- respektive säljtransaktion kunde outsidern enligt Seyhun göra en abnormal 
avkastning på 1,4 procent på en 100 dagars period och 1,9 procent på en 300 dagar period.73 
Samme Seyhun utförde 1998 en liknade studie. Resultatet av denna studie visade att insiders 
köp transaktioner genererade en abnormal avkastning på nästan nio procent. Studien visade 
också på att insiders säljtransaktioner uppvisade en abnormal avkastning på fem procent. 
Enligt Seyhun ökade effekten av abnormal avkastning vid större transaktionsbelopp.74  
Även Lorie och Niederhoffer har studerat outsiders möjligheter till abnormal avkastning. De 
genomförde en studie på amerikanska bolag där de jämförde huruvida insiders transaktioner 
hade kursdrivande effekter genom att använda sig av USA:s motsvarighet till 
Finansinspektionen offentliga register. De kom fram till att replikering av insider 
transaktioner genererar abnormal avkastning.75 Även en spansk studie utförd av Del Brio et al 
mellan åren 1992 och 1996 visade på möjligheten till abnormal avkastning genom att använda 
sig av den spanska motsvarigheten till finansinspektionen offentliga register.76  
 
Jaffe utgick ifrån bland andra Lorie och Niederhoffers resultat när han undersökte om en 
investeringsstrategi enbart baserad på insidetransaktioner kunde generera abnormal 
avkastning. Studien omfattade 200 stycken amerikanska storbolag under perioden 1962 till 
1968. Resultatet av denna studie pekar även den på möjligheten till abnormal avkastning 
genom att replikera insiders köp- och säljtransaktioner. Jaffe upptäckte även att den 
abnormala avkastningen minskade när insidertransaktionerna intensifierades. Detta berodde 
enligt Jaffe på att när insidertransaktioner intensifieras så baseras dessa ofta på redan 
offentliggjord information.77   
Jeng et al genomförde 1999 en studie baserad på en köp- och säljportfölj med insider 
transaktioner under tidsperioden 1975 till 1996, där samtliga insider transaktioner hölls under 
ett år. Studien fann att köp portföljen genererade abnormal avkastning medan säljportföljen 
inte gjorde det. Jeng et al fann i motsats till Seyhun78 att insiderns titel eller position inte 
spelade någon nämnvärd roll för den abnormala avkastningen. Men Jeng et al fann i likhet 
med Seyhun79 att större transaktionsbelopp genererade ökad abnormal avkastning. Jeng et al 

                                                
70 Wahlström, G., “Legal insider trading and abnormal returns: Some empirical evidence from Sweden”, 
Belgian Journal of Banking and Finance, No. 4, Vol. 6, 2003 
71 Jeng, L., Metrick, A., Zeckhauser, R., “Estimating the Returns to Insider Trading”, Review of Economics & 
Statistics, Vol. 85, 2003, s. 453-471 
72 King, M., Roell, A., Kay, J., Wyplosz, C., ”Insider trading” , Economic Policy, Vol. 3, No 6, 1988  
73 Seyhun, N., ”Insiders, Profits, Costs of Trading and market efficiency”, Journal of Financial Economics 16, 
1986, s.189-212 
74 Seyhun, N., “Insider Information: Insider Trading is a Useful Signal to Predict Returns”, Financial Planning, 
Nov 1998 
75 Lorie, J., H., Niderhoffer, V., “Predictive and Statistical Properties of Insider Trading” , Journal of Law and 
Economics, Vol. 11, 1968, s. 33-53 
76 Del Brio, E., B., Miguel, A., Perote, J., “Insider Trading in the Spanish Stock Market”, The Quarterly Review 
of Economics and Finance, Vol. 42, 2002 
77 Jaffe, J., ”Special Information and Insider Trading”, Journal of Business, 47, 1974, s. 410-428 
78 Seyhun, N., ”Insiders, Profits, Costs of Trading and market efficiency”, Journal of Financial Economics 16, 
1986, s.189-212 
79 Seyhun, N., “Insider Information: Insider Trading is a Useful Signal to Predict Returns”, Financial Planning, 
Nov 1998 
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studie påvisade även att de abnormala avkastningarna var störst inom fem dagar efter 
transaktionen ägt rum.80  
Jenter utförde en liknade studie under år 2004 som dock inte påvisade att insiders på ett 
statistiskt säkerställt sätt kunde generera abnormal avkastning.81 Även en norsk studie från 
1998 utförd av Eckbo avvisade hypotesen om abnormal avkastning för insiders.82 
 
Ett annat sätt att studera relationen mellan insiderhandel och avkastning utfördes av Allen och 
Ramanan. De studerade relationen mellan insidertransaktioner och företagets resultat. Där 
oförutsedda resultat användes som resultatmått, under en tio år lång tidsperiod, vilken 
jämfördes med de kommande 15 månaderna. Resultatet av studien visade på signifikanta 
samband mellan köp- och säljtransaktioner och företags resultat. De starkaste sambanden 
återfanns mellan insiders köp transaktioner och resultat som var bättre än väntat.83  
Medan Chowdhury et al grundade sin studie på den påtalande prediktiva kraften som 
insiderhandeln besitter. Resultatet av denna studie visade endast på ett svagt samband mellan 
insiderhandel och abnormal avkastning. Chowdhury et al drog istället slutsatsen att 
insiderhandeln verkade vara beroende av avkastningarna, dvs. riktningen av sambandet var 
det motsatta. Sambandet var starkare för köp transaktionerna än sälj. Detta resultat anser 
författarna hänga ihop med att det finns betydligt fler skäl för en insider att sälja aktier i det 
egna bolaget än att köpa i det samma. I många fall kan det vara så att insiders säljer aktier 
pga. likviditetsbehov, medan ett köp oftast baseras möjligheten till en bra affär.84  

_____________________________________________________________________________ 
STUDIER SOM EJ KUNNAT PÅVISA MÖJLIGHETEN TILL ABNORM AL AVKASTNING  
Författare Studerad marknad Studie publicerad år 

Chowdhury, M., Howe, J., S., Lin, J-C., USA 1993 
Driscoll, T., E., USA 1934 
Eckbo, E., B., Smith, D., Norge 2003 
Heinkel, R., Kraus, A., Kanada 1987 
Jenter, D., C., USA 2004 
Rundfelt, R., Sverige 1989 
Wu, H., K., USA 1963 

___________________________________________________________________ 
STUDIER SOM PÅVISAT MÖJLIGHETEN TILL ABNORMAL AVKAST NING  

Författare Studerad marknad Studie publicerad år 

Allen, S., Ramanan, R., USA 1995 
Del Brio, E., B., Miguel, A., Perote, J., Spanien 2002 
Jaffe, J., USA 1974 
Jeng, L., Metrick, A., Zeckhauser, R., USA 2003 
King, M., Roell, A., Kay, J., Wyplosz, C., England 1988 
Lorie, J., H., Niderhoffer, V., USA 1968 
Rogoff, D., USA 1964 
Schöld, C., Sverige 2005 
Seyhun, N., USA 1986 
Seyhun, N., USA 1998 
Wahlström, G., Sverige 2003 
   
Tabell 1. Utförda studier om möjligheten till abnormal avkastning 

                                                
80 Jeng, L., Metrick, A., Zeckhauser, R., ” Estimating the Returns to Insider Trading”, Review of Economics & 
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82 Eckbo, E., B., Smith, D., “The Conditional Performance of Insider Trades”, Journal of Finance, Vol. 53, 1998  
83 Allen, S., Ramanan, R., “Insider Trading, Earnings Changes, and Stock Prices” , Management Science, Vol. 
41, 1995 
84 Chowdhury, M., Howe, J., S., Lin, J-C., “The Relation between Aggregate Insider Transactions and Stock 
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5 Metod 

5.1 Induktiv och deduktiv ansats 

Utgångspunkten för denna uppsats är att genom teoretiska modeller undersöka om 
utomstående investerare kan generera abnormal avkastning genom att replikera insiders köp- 
och sälj transaktioner i bolag noterade på Stockholmsbörsens Small Cap lista. Eftersom 
undersökningen utgår från en teoretisk utgångspunkt som bekräftas eller förkastas genom en 
empirisk undersökning har således en deduktiv ansats tillämpats.85 
 
Med en deduktiv ansats generaliserar man verkligheten och försöker dra slutsatser vilket kan 
leda till nya teorier. Den induktiva ansatsen är motsatsen till den deduktiva. Där utgår man 
ifrån empirin och försöker därifrån generera nya teorier.86 En av nackdelarna med den 
induktiva ansatsen är att forskaren inte har ett helt öppet sinne och kan samla in all relevant 
information.87 Undersökningar som baseras på kvantitativa metoder lämpar sig den deduktiva 
ansatsen bäst. Undersökningar med teoretiska utgångspunkter medför dock vissa risker med 
att informationen samlas in allt för selektivt, eftersom uppfattningen om vad som är relevant 
bildas innan informationen insamlats. Detta kan leda till att oväntad och motsägelsefull 
information sållas bort.88 Detta har tagits i beaktande i utförandet av denna studie. 
 

5.2 Val av metod 

Det finns en rad olika metoder för att studera det valda problemet. Eftersom denna uppsats 
ämnar studera utomstående investerare möjligheter till abnormal avkastning genom 
replikering av insiders transaktioner finner jag att en kvantitativ metod lämpar sig bäst. Detta 
eftersom tidigare utförda studier i ämnet där bland Rundfelt89 funnit att en kvantitativ metod 
är det enda sättet att studera relationen mellan insiderhandel och aktiekurser på ett korrekt 
sätt.  
 
Den kvantitativa metoden kan standardisera omfångsrik information så att den blir 
generaliserbar, så att det typiska och avvikande framkommer. Vid genomförandet av en 
kvantitativ undersökning är det viktigt att tänkta på att inte skapa större distans till 
undersökningsobjektet än nödvändigt.90 I detta fall har det inte haft någon större betydelse 
eftersom denna undersökning endast har baserats på siffror. Däremot är det av yttersta vikt att 
se till så att inte fokuseringen på de statistiska testerna medför att undersökningen blir allt för 
ytlig. En annan risk med kvantitativa undersökningar är att de tenderar att överdriva tron på 
resultatet som mer exakt och precist än det i själva verket är. Den kritik som riktas mot den 

                                                
85 Jacobsen, D., I.,”Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”, 2002, s. 34f 
86 Bjereld, U., Demker, M., Hinnfors, J., ”Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 
forskningsprocessen”, 2002, s. 88f 
87 Jacobsen, D., I., ”Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”, 2002, s. 42 
88 Jacobsen, D., I., ”Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”, 2002, s. 43f 
89 Rundfelt, R., “Insiders affärer”, 1989, s. 56 
90 Jacobsen, D., I., ”Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”, 2002, s. 146 
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kvantitativa metoden kan sammanfattas med att expertisen ifrågasätter metodens validitet, 
vilket gör att det är extra viktigt att beakta alla faktorer som inverkar på studiens validitet.91 
 
Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt i forskarvärlden att studera hur ny information 
påverkar aktiekurser är genom en eventstudie. Denna typ av studie används för att mäta en 
specifik händelses påverkan på en fastställd variabel.92 Vilket i denna studie innebär att se hur 
aktiekursen regerar när en person i insiderställning köper eller säljer aktier. En av fördelarna 
med genomförandet av en eventstudie är att när en ny händelse inträffar som har effekt, 
återspeglas detta direkt i aktiekursen. En förutsättning med denna typ av studier är antagandet 
att den effektiva marknadshypotesen gäller.93  För att validiteten i en eventstudie skall vara så 
hög som möjligt, är det av yttersta vikt att undersökningen genomförs på ett så rationellt och 
välarbetat sätt som möjligt.  
 

5.3 Tillvägagångssätt vid en eventstudie 

Denna studie utgår ifrån MacKinleys94 rekommendationer för hur en eventstudie skall 
genomföras.  
 

1. Det första steget är att definiera den händelse som skall undersökas samt vilken 
tidsperiod. Händelsen i denna undersökning är när en insider köper eller säljer aktier i 
de studerade bolagen. Tidsperioden kan vara dagen för händelsen eller bestå utav en 
längre tidrymd. Skattningsperioden är den period som används som jämförelsemått, i 
denna studie de historiska aktiekurserna som används för att kunna urskönja om 
händelsen haft en abnormal effekt eller inte. Skattningsperioden skall enligt 
MacKinlay ligga just före själva händelsen som skall studeras.95 Därför har dag -10 till 
dag -1 valts till undersökningens skattningsperiod. Enligt Dodd har längden av 
skattningsperiod ingen större betydelse.96 Eventfönstret är den tidsperiod som skall 
undersökas för att studera om händelsen haft önskad effekt eller inte.97 Eftersom denna 
studie ämnar undersöka om replikering av insiderhandel på kortsikt kan generera 
abnormal avkastning har ett eventfönster på 10 dagar valts. Detta eftersom en tidigare 
utförd studie i ämnet visat att den största effekten på abnormal avkastning sker inom 
de fem första dagarna för att nästan upphöra efter 10 dagar efter att transaktionen ägt 
rum.98 På grund av denna intresseväckande iakttagelse har studiens eventfönster delats 
upp i två, en från +1 dag till +5 dagar efter insidertransaktionen offentliggjorts samt 
post- eventfönstret som sträcker sig mellan +1 dag till +10 dagar. 

 
 
 
                                                
91 Bryman, A., Bell, E., ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, 2004, s. 105f 
92 Elton, J., Gruber, J., “Modern portfolio theory and investment analysis”, 2003, s. 425 
93 MacKinlay, A., C., “Event studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Nr 1, 
1997, s14-16 
94 MacKinlay, A., C., “Event studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Nr 1, 
1997, s14-16 
95 MacKinlay, A., C., “Event studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Nr 1, 
1997, s. 13-39 
96 Dodd, P., “Mergers Proposals, Management Discretion and Stockholder Wealth”, Journal of Financial 
Economics, Vol. 8, 1980, s. 105-138 
97 Campbell, J., Lo, A., MacKinlay, C., “The Econometrics of Financial Markets”, 1997, s. 423 
98 Jeng, L., Metrick, A., Zeckhauser, R., “Estimating the Returns to Insider Trading”, Review of Economics and 
Statistics, Vol. 85, 2003, s. 453-471 
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Figur 3. Tidslinje för eventstudie 

 
2. När händelsen är fastställd skall studiens kriterier vad gäller urval bestämmas.99 I 

denna studie bestäms urvalet till de noterade bolagen på Stockholmsbörsens Small 
Cap lista, där endast primära insiders köp- respektive sälj transaktioner skall 
undersökas. 

 
3. För att kunna studera händelsens påverkan på aktiekursen måste en normal samt 

abnormal avkastning beräknas. Den normala avkastningen definieras som den 
förväntade avkastningen under den studerade tidsperioden, givet att vald händelse inte 
inträffar. Den normala avkastningen i denna studie utgörs utav ett marknadsindex. För 
att beräkna den eventuella abnormala avkastningen kalkyleras skillnaden mellan den 
faktiska avkastningen och den normala avkastningen under mätperioden.100  

 
4. Under detta steg skall modellens parametrar beräknas. MacKinley lyfter fram två 

modeller för uppskattning av abnormal avkastning. Den vanligaste är 
marknadsmodellen, vilken även denna studie har valt att använda sig av. 
Marknadsmodellen kan delas upp mellan en mer avancerad och en lite enklare. Denna 
studie har använts sig av den enklare varianten av modellen, eftersom tidigare studier 
såsom Jeng et al påvisade att resultaten mellan de olika modellerna inte skiljer sig 
nämnvärt åt.101  

 
5. Under detta steg skall de hypoteser som ligger till grund för undersökningen 

definieras. Det är av yttersta vikt att dessa hypoteser definieras på ett korrekt sätt, detta 
för att studien verkligen mäter det som den ämnar mäta. De hypoteser som skall testas 
i denna studie är; om utomstående investerare kan generera abnormal avkastning 
genom att replikera insiders köp- respektive säljtransaktioner. Under denna punkt skall 
sedan de uppställda hypoteserna testas. Detta för att statistiskt säkerställa de resultat 
som studien genererat.102  

 
6. Studiens resultat skall nu sammanställas och presenteras. Om det skulle vara så att 

vissa variabler kan ha påverkat resultatet mer än andra skall detta diskuteras och tas i 
beaktande när resultatet presenteras.103 

 
7. De empiriska resultaten skall under detta steg mynna ut i en slutsats. Det är viktigt 

med en återkoppling till det valda problemet och syftet, detta för att säkerställa att 
studien undersökt det den var ämnad att undersöka,104 dvs. om utomstående 

                                                
99 Campbell, J., Lo, A., MacKinlay, C., “The Econometrics of Financial Markets”, 1997, s. 151 
100 Campbell, J., Lo, A., MacKinlay, C., “The Econometrics of Financial Markets”, 1997, s.15 
101 Jeng, L., Metrick, A., Zeckhauser, R., ”Estimating the Returns to Insider Trading”, Review of Economics 
and Statistics, Vol. 85, 2003, s. 453-471 
102 Campbell, J., Lo, A., MacKinlay, C., “The Econometrics of Financial Markets”, 1997,  s. 152 
103 Campbell, J., Lo, A., MacKinlay, C., “The Econometrics of Financial Markets”, 1997,  s. 152 
104 Elton, J., Gruber, J., “Modern portfolio theory and investment analysis”, 2003, s. 425 
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investerare kan generera abnormal avkastning på kortsikt genom att replikera insiders 
köp- respektive säljtransaktioner i bolag noterade på Stockholmsbörsens Small Cap 
lista.  

 

5.3.1 Abnormal avkastning 
För att kunna undersöka effekten av insiders köp- och säljtransaktioner på aktiekursen måste 
den eventuella abnormala avkastningen fastställas. Detta kan göras med hjälp av ett antal 
olika modeller, där marknadsmodellen och Capital Asset Pricing Model (CAPM) är de 
vanligaste.105  
Denna studie har som tidigare nämnts använt sig av den lite enklare justerade 
marknadsmodellen, där den normala aktiekursen är baserad på Carnegie Small Cap Index106 
(CSX) som utvecklats med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen på 
Stockholmsbörsens Small Cap lista. Den abnormala avkastningen har beräknats genom att 
den aktuella aktieavkastningen under eventfönstret har subtraherats med CSX- index 
avkastning för samma period enligt formeln nedan: 
 

atitit RRAR −=  

 
Där itAR  är den abnormala aktieavkastningen vid tidsperiod t, itR  är den aktuella 

aktieavkastningen vid tidsperiod t och atR  är den normala aktieavkastningen under tidsperiod 

t som i denna studie utgörs av CSX- index.107 
 

5.3.2 Kumulativ abnormal avkastning 
För att lättare kunna studera den abnormala avkastningen i de bolag som ingår i 
undersökningen under tidsperioden beräknas den kumulativa abnormala avkastningen. Detta 
görs genom att addera föregående dagars abnormala avkastning med den aktuella dagens 
abnormala avkastning. 
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Där itCAR  är aktie i:s kumulativa abnormala avkastning för perioden [t, T] och itAR  är aktie 

i:s abnormala avkastning under perioden t.108  
 

5.3.3 Hypoteser 
Denna studie ämnar undersöka om utomstående investerare kan generera abnormal 
avkastning genom att replikera insiders köp- respektive sälj transaktioner på 
Stockholmsbörsens Small Cap lista. För att testa detta har ett antal hypoteser satts upp för 
prövning. 

                                                
105 MacKinlay, A., C., “Event studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Nr 
1, 1997, s. 17 
106 http://www.six.se/templates/pages/TextPage____258.aspx, 2008-02-22 
107 Peterson, P., P., “Event studies: A Review of Issues and Methodology”, Quarterly Journal of Business & 
Economics, Vol. 28, Nr 3, 1989, s. 42 
108 Foster, G., “Financial statement analysis”, 1986, s. 405 
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För att kunna göra detta måste en nollhypotes (H0) samt en alternativhypotes (HA) definieras. 
Men det första steget är att bestämma hur tillförlitligt testet skall vara, dvs. bestämma testets 
signifikansnivå. Den vanligaste signifikansnivån för statistiska test är en signifikansnivå på 
fem procent. Vid hypotestest finns det två typer av fel som kan göras. Typ 1 fel innebär att 
man förkastar en sann nollhypotes och typ 2 fel innebär att man accepterar en falsk 
nollhypotes. Vid en signifikansnivå på fem procent är risken för ett typ 1 och typ 2 fel fem 
procent.109  
 
I denna studie skall ett dubbelsidigt test med en signifikansnivå på fem procent utföras, de 
kritiska värdena i detta test är ±1,96. Det innebär att nollhypoteserna skall förkastas om det 
observerade värdet är större eller mindre än ±1,96.110 
 
Denna statistiska del av uppsatsen följer MacKinlays111 rekommendationer hur en eventstudie 
skall genomföras. De köp- och sälj transaktioner som denna studie bygger på skall testats på 
perioden dag +1 till +5 samt dag +1 till +10. Detta för att undersöka om det är möjligt att 
generera abnormal avkastning på kortsikt genom att replikera insiders köp- och 
säljtransaktioner. 
 
Hypoteserna som skall testas är: 
 
H0(1): Utomstående investerare kan ej generera abnormal avkastning genom att replikera insiders köp transaktioner. 

HA(1): Utomstående investerare kan generera abnormal avkastning genom att replikera insiders köp transaktioner. 

H0(2): Utomstående investerare kan ej generera abnormal avkastning genom att replikera insiders sälj transaktioner. 

HA(2): Utomstående investerare kan generera abnormal avkastning genom att replikera insiders sälj transaktioner. 

 

1. För att testa de uppställda hypoteserna skall variansen i aktie i:s abnormala avkastning 
(AR) per dag under perioden dag -10 till -1 beräknas. En eventstudies skattningsperiod 
skall enligt MacKinlay ligga just före själva händelsen som skall studeras.112 Därför 
har enligt tidigare nämnt dag -10 till -1 valts till eventstudiens skattningsperiod. Enligt 
Dodd har denna längd ingen större betydelse.113 Variansen i aktie i:s abnormala 
avkastning (AR) beräknas enligt formeln nedan: 

 

[ ]22 )1/(1 ARiARitSumn
i

−−=εσ  

 
2. För att testa om den Kumulativa abnormala avkastningen (CAR) är skild från noll över 

testperioden måste variansen i CAR över testperioden beräknas. Variansen i CAR per 
dag är proportionell mot variansen i CAR över tidsperioden bestående av T dagar. 
Variansen i CAR över testperioden beräknas med hjälp av följande formel: 

 

                                                
109 Westerlund, J., “Introduktion till Ekonometri”, 2005, s. 115 
110 Keller, G., “Statistics for Management and Economics”, 2005, Appendix B-8 
111 MacKinlay, A., C., “Event studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Nr 
1, 1997, s. 13-39 
112 MacKinlay, A., C., “Event studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Nr 
1, 1997, s. 13-39 
113 Dodd, P., “Mergers Proposals, Management Discretion and Stockholder Wealth”, Journal of Financial 
Economics, Vol. 8, 1980, s. 105-138 
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Där testperiodens längd är: )1( 12 +−ττ   

 
3. För att beräkna om medelvärdet av CAR för N aktier i samma portfölj är skiljd från 

noll måste variansen i CAR för de aktier i samma event beräknas. Detta görs med 
hjälp av formeln nedan:115 
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4. För att beräkna 
2

iεσ , vilken är den genomsnittliga variansen i den abnormala 
avkastningen per dag för de N aktierna i samma event, görs detta enligt följande:116 
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5. För att testa nollhypoteserna dvs. om utomstående investerare inte kan generera 
abnormal avkastning genom att replikera insiders köp- respektive säljtransaktioner har 
MacKinlays val av teststatistika valt ut även i denna studie:117  
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5.4 Data 

Denna studie bygger på historisk data bestående av aktiekurser noterade på 
Stockholmsbörsens lista för små bolag. Idag drivs denna handelsplats av företaget OMX 
Group. De har satt upp vissa krav för att bolagen skall få vara noterade på deras handelsplats. 
De kräver tre års historik, dokumenterad vinstintjäningsförmåga eller finansiella resurser för 
tolv månader framåt, 25 procent av aktiekapitalet i allmän ägo samt krav på företagets 
organisation, ledning och styrelse. OMX Group har delat upp de noterade bolagen efter 
börsvärde i olika listor. Där bolag med börsvärde överstigande en miljard Euro återfinns på 
Large Cap listan medan bolag med börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard Euro återfinns 

                                                
114 MacKinlay, A., C., “Event studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Nr 
1, 1997, s. 13-39 
115 MacKinlay, A., C., “Event studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Nr 
1, 1997, s. 13-39 
116 MacKinlay, A., C., “Event studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Nr 
1, 1997, s. 24 
117 MacKinlay, A., C., “Event studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Nr 
1, 1997, s. 24 
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på Mid Cap listan. De minsta bolagen vilka har börsvärden understigandes 150 miljoner Euro 
återfinns på Small Cap listan. Bolagen i denna studie är hämtade ifrån denna lista, vilken i 
dagsläget innehåller 122 stycken bolag. Listan revideras halvårsvis baserat på det viktade 
genomsnittspriset för maj och november.118 
 

5.4.1 Insamling av data 
Denna uppsats syfte är att undersöka om utomstående investerare kan generera abnormal 
avkastning på kortsikt genom att replikera personer med insiderställnings köp- och sälj 
transaktioner under år 2007 på Stockholmsbörsens Small Cap lista. För att undersöka detta 
behövs historiska aktiekurser samt ett passande marknadsindex. De historiska aktiekurserna 
hämtades från SIX- Trust databas. Där valdes de dagliga aktiekurserna för de bolag som ingår 
i denna undersökning mellan 2006-12-13 till 2008-01-15. Orsaken till att även ta med tio 
börsdagar före år 2007:s börsår beror på att uppskattningsperioden i denna undersökning är 
satt till tio dagar per event, så för att beräkna den abnormala avkastningen för event som 
inträffat de första börsdagarna under undersöknings året 2007 krävs även data för dessa dagar. 
Eventfönstret i denna undersökning är satt till tio dagar, detta innebär att event som inträffat 
de sista börsdagarna under undersöknings året kräver att data fram till 2008-01-15 finns 
tillgänglig.  
För att beräkna den eventuella abnormala avkastningen krävs även de förväntade dagliga 
aktiekursavkastningarna. Dessa utgörs i denna studie av Carnegis Small Cap index (CSX) 
som utvecklats med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen på Stockholmsbörsens 
Small Cap lista. Detta index har även det hämtas ifrån SIX- Trust:s databas för finansiell 
information119 Insidertransaktionerna som denna studie bygger på har inhämtats ifrån 
Finansinspektionens offentliga register.  
 

5.4.2 Urval och begränsningar  
Denna studie ämnar studera möjligheterna för abnormal avkastning i bolag på 
Stockholmsbörsens Small Cap lista. Eftersom studien skulle bli allt för omfattande om alla 
bolag noterade på Small Cap listan hade tagits med, har ett stickprov tagits av hela 
populationen, där 60 stycken bolag av samtliga 122 på Small Cap listan valts ut med hjälp av 
slumptalsgeneratorn i Excel 2003. Valet av storleken på urvalet bottnar i att Brown och 
Warner fann att eventstudier med ett alltför stort urval tenderade att minska effekten av den 
abnormala avkastningen.120  
 
Enligt tidigare nämnt är denna studie avgränsad att endast undersöka primära insiders köp- 
respektive sälj transaktioner. Detta eftersom tidigare studier utförda av bland andra Seyhun121 
funnit att primära insiders kunde generera större abnormal avkastning än andra insiders.  
 
Efter detta urval samt den valda avgränsningen att endast studera primära insiders 
transaktioner återfanns 355 event i studien. Även köp- och sälj transaktioner understigande 
50 000 SEK undantogs, detta eftersom beloppsförändringar som understiger detta ej enligt lag 

                                                
118 http://www.omxgroup.com/omxcorp/varverksamhet/egnamarknadsplatser/Nordic_list/, 2008-03-12 
119 http://www.six.se/templates/pages/TextPage____258.aspx, 2008-02-22 
120 Brown, S., J., Warner, J., B., “Using daily stock returns:  The case of event studies”, Journal of Financial 
Economics, Vol. 14, 1985 
121 Seyhun, N., “Insider Information: Insider Trading is a Useful Signal to Predict Returns”, Financial Planning, 
Nov 1998 
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behöver anmälas till Finansinspektionen.122 Vissa registrerade belopp i Finansinspektionens 
register understiger visserligen denna summa, men eftersom det är omöjligt att veta hur 
många av dessa belopp som ej registreras, uteslöts samtliga belopp understigande denna 
summa. Efter denna begränsning återfanns 261 stycken event uppdelade på 50 stycken bolag.  
Eftersom tidigare studier utförda av Seyhun123 och Jeng at al124 funnit en starkare effekt på 
abnormal avkastning på transaktioner överstigande vissa belopp så har även denna studie valt 
att dela upp transaktionerna på köp/sälj över- och understigande 500 000SEK.  
 
Denna undersökning bygger som nämnts tidigare på en eventstudie där varje studerad 
transaktion räknas som en egen händelse, där varje händelse erhållit ett eget eventfönster. 
Denna definition ställde dock till vissa problem eftersom vid ett stort antal händelser 
genomfördes både köp- och sälj transaktioner under eventfönstret i vissa studerade bolag. Om 
detta ej skulle tas i beaktande skulle dessa transaktioner få missvisande effekter på studiens 
resultat. Detta eftersom köp- och säljtransaktionerna betraktas som olika populationer. För att 
undvika detta problem har nettot av köp- och säljtransaktionerna under eventfönstret räknats 
ut och sammanförts till en händelse, där första transaktionen i eventfönstret satts som 
eventdagen.  
 
Ett annat problem som uppdagades var att det frekvent förekom transaktioner flera dagar i rad 
i vissa eventfönster, utförda av olika eller samma insiders. Dessa transaktioner kan även dem 
påverka studiens resultat om de ej tas i beaktande. Detta eftersom de olika eventen då skulle 
korrelera med varandra. För att undvika detta har dessa transaktioner summerats och den 
första transaktionen i eventfönstret satts som eventdagen.  
 
Efter dessa mindre justeringar av händelserna överlappar inga eventfönster varandra för 
varken köp- eller sälj eventen, eller populationerna. Detta leder till att studiens validitet samt 
reliabilitet ökar. Efter dessa justeringar återfinns 128 stycken event som skall genomgå 
empirisk granskning.  
 
De olika eventen delades upp i fyra olika portföljer, vilket kan ses nedan i tabell 2. I portföljen 
innehållandes insiders köptransaktioner understigande 500 000 SEK återfinns 59 stycken 
event och för dito överstigande 500 000 SEK återfinns 25 stycken. Sälj portföljerna vilka 
innehåller insiders sälj transaktioner, består utav 44 stycken event totalt, fördelade på 24 
stycken event understigande 500 000SEK och 20 stycken överstigande 500 000 SEK, vilket 
tabell 2 nedan visar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
122 Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
123 Seyhun, N., “Insider Information: Insider Trading is a Useful Signal to Predict Returns”, Financial Planning, 
Nov 1998 
124 Jeng, L., Metrick, A., Zeckhauser, R., ” Estimating the Returns to Insider Trading”, Review of Economics & 
Statistics, Vol. 85, 2003, s. 453-471 

______________________________ 
ANTAL EVENT SOM SKALL STUDERAS  

 Portfölj <500 000SEK >500 000SEK Totalt 

Köp 59         25 84 
Sälj 24     20        44 
Totalt 86     49        128 

Tabell 2. Antal event i studien        
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5.5 Studiens vetenskaplighet 

5.5.1 Eventstudier 
I likhet med andra ekonomiska modeller finns det även vissa brister beträffande eventstudier. 
Den kanske största bristen i utförandet av en eventstudie är svårigheten att isolera den 
händelse som skall studeras. Även andra händelser i eventfönstret kan ha en påverkande 
effekt på studiens resultat såsom, vinstvarningar, aktieutdelningar etc. Desto längre 
eventfönstret är desto fler händelser kan påverka effekten av det som skall studeras. Genom 
att använda sig av ett relativt litet eventfönster minimeras risken för dessa effekter skall 
påverka eventstudiens resultat.125  
Även urvalet kan ha en påverkande effekt i en eventstudie där aktieavkastningar skall mätas. 
Brown och Warner fann att eventstudier med ett allt för stort urval tenderade att minska 
effekten av den abnormala avkastningen.126 Detta innebär att det är av yttersta vikt att välja en 
lämplig storlek på urvalet. Med ett för litet urval riskerar undersökningen den statistiska 
signifikansen medan ett för stort urval ökar risken att den eventuella abnormala avkastningen 
går mot noll. Dessa ovan upptagna svagheter har tagits i beaktande under utformande och 
genomförandet av eventstudien i denna uppsats. 
 

5.5.2 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas om forskaren studerat det denne avsett att studera. Validitetsbegreppet 
kan delas upp mellan en inre och yttre validitet. Den inre validiteten innefattar om studien 
mätt det den var avsedd att mäta och den yttre validiteten behandlar studiens källors 
riktighet.127  
 
Denna studies inre validitet bedöms vara god. Detta eftersom studiens metod är vida erkänd i 
den akademiska världen. De flesta utförda studierna på området där bland Rundfelt,128 
Seyhun129 samt Lorie och Niederhoffer130 har använt sig av denna metod för att studera 
möjligheterna till abnormal avkastning. Den statistiska modellen och de formler som använts i 
denna studie följer MacKinlays131 rekommendationer hur en eventstudie skall genomföras. 
Denna källa anses som högst trovärdig, detta eftersom den är väl refererad till i tidigare utförd 
forskning på området. De data som ligger till grund för studien i form av historiska 
aktiekurser och marknadsindex betraktas även de som relevanta för att svara på uppsatsens 
frågeställning.  
 
Även studiens yttre validitet bedöms vara god. De källor som används i denna studie är 
huvudsakligen sekundärkällor. Detta ses inte som något större problem, eftersom de 
sekundärkällor som används bedöms som relevanta och pålitliga. Den främsta sekundärkällan 

                                                
125 McWilliams, A., Siegel, D., “Event studies in management research: theoretical and empirical issues”, 
Academy of Management Journal, Vol. 40, 1997 
126 Brown, S., J., Warner, J., B., “Using daily stock returns:  The case of event studies”, Journal of Financial 
Economics, Vol. 14, 1985 
127 Bryman, A.,”Samhällsvetenskapliga metoder”, 2004, s. 26f 
128 Rundfelt, R., “Insiders affärer”, 1989 
129 Seyhun, N., ”Insiders, Profits, Costs of Trading and market efficiency”, Journal of Financial Economics 16, 
1986, s.189-212 
130 Lorie, J., H., Niderhoffer, V., “Predictive and Statistical Properties of Insider Trading” , Journal of Law and 
Economics, Vol. 11, 1968, s. 33-53 
131 MacKinlay, A., C., “Event studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Nr 
1, 1997, s. 13-39 
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som används är databasen SIX- Trust, där de dagliga aktiekurser från år 2006-12-13 till 2008-
01-15 för de bolag som ingått i studien är hämtade. Det index som används är även det 
hämtad från SIX- Trust databas.  Indexet är utformat av Carnegi för SIX– Trust räkning. Detta 
index har utvecklats med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen på 
Stockholmsbörsens Small Cap lista.132 Detta index anses spegla de studerade bolags 
förväntade marknadsavkastning på det korrekt sätt. De insidertransaktioner som denna 
undersökning bygger är hämtade ifrån Finansinspektionens offentliga register. Denna källa 
bedöms som mycket trovärdig, eftersom denna är den officiella källan för samtliga 
insidertransaktioner på den svenska aktiemarknaden.  
 
All litteratur som används som källor i denna studie har valts ut med eftertanke och relevans 
för studien syfte. Som tidigare nämnts kan vissa internationella studier som används som 
källor i studien vara svåra att implementera på den svenska marknaden, detta eftersom 
lagstiftningen på området kan skilja sig åt ifrån den svenska. Men eftersom nästan all 
forskning på området bygger på eller refererar till dessa äldre internationella studier anser jag 
att det vore felaktigt att ha uteslutit dessa. Att endast begränsa sig till aktuell svensk forskning 
på området skulle ha lett till en allt för begränsad forskningsbakgrund. Har istället premierat 
fördelarna med att inkludera en förhållandevis bred och mångfasetterad forskningsbakgrund i 
syfte att ytterligare visa på olika utgångspunkter och perspektiv.  
 
En studies reliabilitet behandlar tillförlitligheten i en studie. Om studien skulle genomföras på 
nytt av en oberoende forskare, skulle den då resultera i samma resultat?133 Eftersom denna 
studie bygger på lättlillgänglig data och de antaganden och beräkningar som utförs är väl 
beskrivna anses reliabiliteten i denna studie vara god.  
Eftersom denna studie utgått ifrån ett mycket stort datamaterial finns alltid risken att 
materialet felbehandlats. Denna risk anses som näst intill obefintlig eftersom datamaterialet 
under studiens gång kontinuerligt kontrollerats för att minimera denna risk. Samtliga 
beräkningar är utförda i Excel 2003 och även dessa beräkningar har kontinuerligt kontrollerats 
för att minimera risken för felberäkningar.  
Datamaterialet i form av aktiekurser, index samt insidertransaktioner är samtliga historiska 
och kommer därmed inte att förändras. Enligt tidigare nämnt finns det olika ekonomiska 
modeller för att beräkna den abnormala avkastningen. Denna studie har använt sig den 
enklare formen av marknadsmodellen, vilken baseras på ett färdigt index. Valet av denna 
modell minskar ytterligare risken för felkällor och ökar studiens reliabilitet.  
 
Som tidigare nämnts kan denna studies resultat ha påverkats av det oroliga börsklimatet under 
undersökningsåret. Det oroliga börsklimatet ledde till stora aktiekursfluktuationer. Dessa 
fluktuationer i aktiekurserna berodde huvudsakligen på olika makroekonomiska faktorer i 
USA och inte så mycket på de företagsspecifika faktorerna som till viss del ligger till grund 
för denna studie. Dessa ovan nämnda faktorer kan ha haft en negativ inverkan på studiens 
reliabilitet, men sammantaget anses denna studies reliabilitet vara god.  
 

                                                
132 http://www.six.se/templates/pages/TextPage____258.aspx, 2008-02-22 
133 Bryman, A., ”Samhällsvetenskapliga metoder”, 2004, s. 26f 
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6 Resultat och analys 

I denna del av uppsatsen skall undersökningens resultat presenteras utifrån de hypoteser 
denna uppsats bygger på. De uppsatta hypoteserna skall svar på om utomstående investerare 
kan generera abnormal avkastning genom att replikera personer med insiderställning köp- 
respektive säljtransaktioner i de studerade bolagen noterade på Stockholmsbörsens Small Cap 
lista eller inte. Studiens uppsatta och testade hypoteser är: 
 
H0(1): Utomstående investerare kan ej generera abnormal avkastning genom att replikera insiders köp transaktioner. 

HA(1): Utomstående investerare kan generera abnormal avkastning genom att replikera insiders köp transaktioner. 

H0(2): Utomstående investerare kan ej generera abnormal avkastning genom att replikera insiders sälj transaktioner. 

HA(2): Utomstående investerare kan generera abnormal avkastning genom att replikera insiders sälj transaktioner. 

 

6.1 Resultat och analys köp transaktioner 
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Graf 1. CAR för köp portfölj 

 
Graf 1 ovan visar på den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för de köptransaktioner 
som personer med insiderställning utfört under undersöknings året 2007, där varje 
köptransaktion har ett eventfönster om 10 dagar. Transaktionerna är uppdelade i två 
portföljer, vilka är köptransaktioner understigande 500 000 SEK samt dito överstigande 
500 000 SEK. Detta har gjorts för att se om större transaktionsbelopp kan generera större 
abnormal avkastning, vilket tidigare studier visat på utförda av bland andra Seyhun134 och 
Jeng at al.135 Grafen visar emellertid på motsatt effekt, där transaktionsbelopp understigande 
500 000 SEK uppvisar större abnormal avkastning från dag 3 till dag 10. Denna observation 

                                                
134 Seyhun, N., “Insider Information: Insider Trading is a Useful Signal to Predict Returns”, Financial Planning, 
Nov 1998 
135 Jeng, L., Metrick, A., Zeckhauser, R., ” Estimating the Returns to Insider Trading”, Review of Economics & 
Statistics, Vol. 85, 2003, s. 453-471 
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går dock stick i stäv med Jaffes136 argument om att den abnormala effekten tenderar att 
minska vid en intensifiering av insidertransaktioner. Detta eftersom portföljen innehållande 
transaktioner understigande 500 000 SEK bestod utav 62 stycken event mot 28 stycken för 
portföljen innehållande köp överstigande 500 000 SEK. 
Däremot uppvisar portföljen innehållandes köptransaktioner överstigande 500 000 SEK en 
tidigare abnormal avkastning under de två första handelsdagarna efter att köp transaktionen 
offentliggjorts i Finansinspektionens register. Enligt signaleringshypotesen kan detta bero på 
att när en insider köper stora aktieposter i det egna bolaget signalerar detta i större 
utsträckning att aktien är undervärderad och marknaden reagerar omedelbart på denna 
information.  
Enligt Jeng et al137 studie avtar effekten av den abnormala avkastningen efter fem 
handelsdagar. Detta kan även observeras i graf 1. Enligt grafen ovan för köp transaktioner 
understigande 500 000 SEK ses tydliga tendenser på en avstannande effekt efter den sjätte 
handelsdagen. Värt att notera är att de kumulativa abnormala avkastningarna i denna del av 
studien uppvisar för små värden för att utomstående investerare skall kunna dra nytta av 
dessa. Detta beror på att de transaktionskostnader som uppkommer vid handel av finansiella 
instrument vanligtvis är större än de kumulativa abnormala avkastningarna i detta fall. Även 
Wahlström138 argumenterade om detta i sin studie ifrån 2003.  
 
En faktor som kan ha påverkat resultatet i denna del av studien negativt är det oroliga 
börsklimatet under undersöknings året 2007. Med en stor börsnedgång andra halvan av 
undersöknings året på 17 procent för OMX-index och hela 24 procent för Small Cap listans 
index. Denna nedgång berodde huvudsakligen på amerikanska makroekonomiska faktorer och 
inte så mycket på företagsspecifika faktorer vilka insiders kan dra nytta av genom sitt 
informationsövertag gentemot utomstående investerare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3 ovan visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för de 
undersökta perioderna för köp transaktioner överstigande 500 000SEK samt de observerade 
värdena i det statistiska test som genomförs för att kunna förkasta nollhypotesen eller ej. De 
observerade värdena från det statistiska testet visar på att nollhypotesen inte kan förkastas för 
de båda testade perioderna. Detta innebär att det ej på ett statistiskt säkerställt sätt kan sägas 
att; utomstående investerare kan generera abnormal avkastning genom att replikera insiders 
köp transaktioner. Detta eftersom de observerade värdena 0,1446 för perioden +1 dag till +5 
dagar och 0,0773 för perioden +1 dag till +10 dagar ligger inom det uppsatta intervallet 
±1,96.139  
 

                                                
136 Jaffe, J., ”Special Information and Insider Trading”, Journal of Business, 47, 1974, s. 410-428 
137 Jeng, L., Metrick, A., Zeckhauser, R., ” Estimating the Returns to Insider Trading”, Review of Economics & 
Statistics, Vol. 85, 2003, s. 453-471 
138 Wahlström, G., “Legal insider trading and abnormal returns: Some empirical evidence from Sweden”, 
Belgian Journal of Banking and Finance, No. 4, Vol. 6, 2003 
139 Keller, G., “Statistics for Management and Economics”, 2005, Appendix B-8 

_____________________________________________________________ 
RESULTAT CAR SAMT STATISTISKT TEST FÖR KÖP PORTFÖLJ >500 000SEK 

 Period CAR (%) Observerat värde Resultat 

+1 dag till +5 dagar 0,2365          0,1446 Förkasta ej H0(1)  
+1dag till +10 dagar 0,1788      0,0773         Förkasta ej H0(1) 

Tabell 3. Resultat portfölj >500000SEK         
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Tabell 4 ovan visar på den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för de 
köp transaktioner som understiger 500 000 SEK samt de observerade värdena från de 
statistiska test som genomförts. För perioden +1 dag till +5 dagar är den genomsnittliga 
kumulativa abnormala avkastningen (CAR) 1,0498 procent och det observerade värdet 
1,3748. Detta innebär att det observerade värdet ligger inom det uppsatta intervallet, vilket 
innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Detta resultat visar alltså på att det inte går att på 
ett statistiskt säkerställt sätt generera abnormal avkastning genom att replikera personer med 
insiderställning köptransaktioner som understiger 500 000 SEK för perioden +1 dag till + 5 
dagar. Resultatet för perioden +1 dag till +10 dagar visar på en genomsnittlig kumulativ 
abnormal avkastning på 1,4978 procent och ett observerat värde på 1,3870. Detta innebär att 
även den länge tidsperioden inte uppvisade några signifikanta mönster till möjlighet till 
abnormal avkastning för utomstående investerare. Dessa observationer ovan ligger i linje med 
tidigare utförda studier utförda av bland andra Jenter,140 Eckbo,141 Wu,142 Driscoll,143 Kraus144 
och Rundfelt,145 vilka även de har avvisat möjligheten till en statistiskt säkerställd abnormal 
avkastning. 

                                                
140 Jenter, D., C., “Understanding Insider Trading by Top Executives”, Financial Executive, Vol. 20, 2004 
141 Eckbo, E., B., Smith, D., “The Conditional Performance of Insider Trades”, Journal of Finance, Vol. 53, 
1998  
142 Wu, H., K., ”Corporate Insider Trading Profitability and Stock Price Movement”, Ph. D diss., University of 
Pennsylvania, 1963 
143 Driscoll, T., E., “Some Aspects of Corporate Insider Stock Holdings and Trading under Section 16b of 
Securities and Exchange Act of 1934”, University of Pennsylvania, 1956  
144 Heinkel, R., Kraus, A., “The Effect of Insider Trading on Average Rates of Return”, Canadian Journal of 
Economics, nr 3, 1987 
145 Rundfelt, R., “Insiders affärer”, 1989, s. 201 

_____________________________________________________________ 
RESULTAT CAR SAMT STATISTISKT TEST FÖR KÖP PORTFÖLJ <500 000SEK 

 Period CAR (%) Observerat värde Resultat 

+1 dag till +5 dagar 1,0498          1,3748 Förkasta ej H0(1)  
+1dag till +10 dagar 1,4978      1,3870         Förkasta ej H0(1) 

Tabell 4. Resultat portfölj <500000SEK         
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6.2 Resultat och analys sälj transaktioner 
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Graf 2. CAR för sälj portfölj 

 
Resultatet av denna del av studien kan ses i graf 2 ovan. Där kan det utläsas att de 
säljtransaktioner som ingick i säljportföljen överstigande 500 000 SEK uppvisade en liten 
positiv kumulativ abnormal avkastning (CAR) mellan dag +1 och dag +3 och mellan dag +8 
till dag +10. Värt att notera är att den kumulativa abnormala avkastningen för denna portfölj 
ej visar på någon direkt effekt när transaktionerna offentliggjorts i Finansinspektionens 
register. De fluktuationer som kan utläsas för denna portfölj är relativt små under hela 
tidsperioden, några konkreta synteser går därför ej att dra utifrån den uppställda grafen.  
För de insidertransaktioner understigande 500 000 SEK, vilken den andra undersökta 
portföljen i graf 1 visar på, går det att observera en tidigt negativ kumulativ abnormal effekt 
redan första dagen efter att säljtransaktionen offentliggjorts. Denna effekt blir relativt 
kortvarig för redan under dag 4 så är den kumulativa abnormala avkastningen åter positiv till 
att sedan vända ner och sluta på dryga en procent minus i slutet under undersökningsperioden. 
Inte heller utifrån dessa små fluktuationer i denna portfölj går det dra några slutsatser.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de abnormala avkastningarna för dessa bägge portföljer är 
relativt små jämfört med köpportföljerna ovan. Dessa observationer ligger i linje med tidigare 
utförda studier av bland andra Seyhun146 och Chowdhury.147 Där effekten av den abnormala 
avkastningen för säljportföljerna var mindre än för köp. Enligt Chowdhury beror detta på att 
det finns betydligt fler skäl för en insider att sälja aktier i det egna bolaget än att köpa i det 
samma. I många fall kan det vara så att insiders säljer aktier pga. likviditetsbehov, medan ett 
köp oftast baseras möjligheten till en bra affär. 
 
 
 

                                                
146 Seyhun, N., “Insider Information: Insider Trading is a Useful Signal to Predict Returns”, Financial Planning, 
Nov 1998 
147 Chowdhury, M., Howe, J., S., Lin, J-C., “The Relation between Aggregate Insider Transactions and Stock 
Market Returns”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 28, 1993 
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Resultaten av de statistiska testen som utförts kan utläsas i tabell 5. Tabellen visar även på den 
genomsnittliga Kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för de bägge testade 
tidsperioderna. Denna portfölj innehåller de sälj transaktioner som översteg 500 000 SEK 
under undersöknings året 2007. Resultatet för tidsperioden +1 dag till +5 dag visar på en 
genomsnittlig negativ kumulativ abnormal avkastning på minus 1,1263 procent. För den andra 
undersökta tidsperioden +1 dag till +10 dagar observerades en positiv kumulativ abnormal 
avkastning på 1,3374 procent. De observerade värdena ifrån det statistiska testet för de bägge 
tidsperioderna ligger även dem inom det uppsatta intervallet ±1,96.148 Vilket innebär att 
nollhypotesen ej kan förkastas och några statistiskt säkerställda resultat för möjligheten till 
abnormal avkastning ej går att dra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det statistiska testet som utförts för att säkerställa de resultat som denna del av studien 
resulterat i presenteras ovan i tabell 6. För perioden +1 dag till +5 dagar är den genomsnittliga 
kumulativa abnormala avkastningen negativ med 0,2358 procent. Den längre tidsperioden +1 
dag till +10 dagar visar även den på en negativ genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning 
på 1,3529 procent. De statistiska observerade värdena för denna portfölj innehållandes sälj 
transaktioner understigande 500 000 SEK, visar på att det inte går att förkasta nollhypotesen 
för bägge de studerade tidsperioderna. Detta innebär att inte heller denna portfölj kunde 
påvisa möjligheten till en statistiskt säkerställd abnormal avkastning för utomstående 
investerare genom att replikera insiders säljtransaktioner understigande 500 000 SEK.  
 

                                                
148 Keller, G., “Statistics for Management and Economics”, 2005, Appendix B-8 

_____________________________________________________________ 
RESULTAT CAR SAMT STATISTISKT TEST FÖR SÄLJ PORTFÖLJ  >500 000SEK 

 Period CAR (%) Observerat värde Resultat 

+1 dag till +5 dagar -1,1263 -0,9060 Förkasta ej H0(2) 
+1dag till +10 dagar 1,3374 0,7606 Förkasta ej H0(2) 

Tabell 5. Resultat portfölj >500000SEK    

_____________________________________________________________ 
RESULTAT CAR SAMT STATISTISKT TEST FÖR SÄLJ PORTFÖLJ  <500 000SEK 

 Period CAR (%) Observerat värde Resultat 

+1 dag till +5 dagar -0,2358          -0,2532 Förkasta ej H0(2)  
+1dag till +10 dagar -1,3529     -1,0275         Förkasta ej H0(2) 

Tabell 6. Resultat portfölj <500000SEK        
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6.3 Resultat och analys köp & sälj transaktioner to talt 
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Graf 3. CAR för sälj och köp portföljer 

 
I graf 3 ovan illustreras den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för köp- respektive 
säljportföljerna totalt. I köpportföljen ingår alla undersökta köptransaktioner utförda av 
personer med insiderställning under undersöknings året 2007. Graf 3 visar på att den 
kumulativa abnormala avkastningen för denna köpportfölj genererade en överavkastning på 
cirka 1,5 procent från dag +1 till dag +7. Efter dag +7 stagnerar den kumulativa abnormala 
avkastningen till att efter dag +9 minska igen.  Denna stagnering efter dag +7 har även Jeng et 
al149 visat på i en tidigare studie. Han observerade emellertid minskad effekt redan efter +5 
dagar efter att insider transaktionen genomfördes.  
Den andra kurvan i graf 3 ovan illustrerar samtliga säljtransaktioner utförda av insiders under 
2007. I denna portfölj ingår alltså samtliga tidigare undersökta säljtransaktioner. 
Säljportföljen påvisar en negativ kumulativ abnormal avkastning under hela 
undersökningsperioden. Den abnormala effekten är dock marginell och skulle med all 
sannolikhet raderas ut av de tidigare nämna transaktionskostnaderna om dessa hade tagits i 
beaktande. Sannolikt skulle likaså den abnormala effekten på köpportföljen raderas ut av 
dessa transaktionskostnader.  
Effekten av säljtransaktionerna verkar generera en tidigare abnormal avkastning än 
köptransaktionerna. Den underliggande orsaken bakom denna observation kan inte förklaras 
utifrån de teorier som denna studie bygger på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
149 Jeng, L., Metrick, A., Zeckhauser, R., ” Estimating the Returns to Insider Trading”, Review of Economics & 
Statistics, Vol. 85, 2003, s. 453-471 

________________________________________________________ 
RESULTAT CAR SAMT STATISTISKT TEST FÖR KÖP PORTFÖLJ TOTALT  

 Period CAR (%) Observerat värde Resultat 

+1 dag till +5 dagar 0,8077          1,2650 Förkasta ej H0(1)  
+1dag till +10 dagar 1,1052     1,2240      Förkasta ej H0(1) 

Tabell 7. Resultat köp portfölj totalt        
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Resultatet för portföljen innehållande samtliga undersökta köptransaktioner kan skådas ovan i 
tabell 7. Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för perioden +1 dag 
till +5 dagar visade på 0,8077 procent och för den längre perioden mellan +1 dag till +10 
dagar 1,1052 procent. De observerade värdena från det statistiska testet visade för den kortare 
undersökningsperioden på 1,2650 och för den längre 1,2240. Dessa observerade värden ligger 
i linje med tidigare observationer, vilket innebär att det ej går på ett statistiskt säkerställt sätt 
dra slutsatsen att utomstående investerare kan generera abnormal avkastning genom att 
replikera insiders köptransaktioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Även resultaten ifrån säljportföljen, vilken kan observeras i tabell 8 ovan visar på att det ej går 
att förkasta nollhypotesen för de undersökta perioderna. Detta innebär enligt tidigare nämnt 
att det ej går att dra slutsatsen att utomstående investerare kan generera abnormal avkastning 
genom att replikera insiders säljtransaktioner. Detta eftersom de observerade värdena ifrån det 
statistiska testet ligger inom det uppsatta intervallet på ±1,96.150 Den genomsnittliga 
kumulativa abnormala avkastningen (CAR) visade för den kortare tidsperioden ett värde på 
minus 0,6405 procent och för den längre minus 0,13 procent.  
 
Dessa resultat både för sälj- och köptransaktionerna ligger i linje med tidigare observerade 
resultat i denna studie. Det som skiljer de totala resultaten ifrån de uppdelade är att graferna 
visar på en mer stringent effekt både för köp- och säljtransaktionerna. Detta beror troligtvis på 
att de totala portföljerna innehåller fler event, vilket innebär att extremvärdena inte får samma 
genomslag som i de uppdelade portföljerna.  
 

6.4 Sammanfattande resultat och analys 

Sammanfattningsvis kan det sägas att varken en replikering av insiders köptransaktioner över- 
eller understigande 500 000 SEK genererar abnormal avkastning för utomstående investerare i 
de undersökta bolagen. Dock kunde vissa indikationer på möjligheten till abnormal 
avkastning observeras i grafen för köptransaktioner understigande 500 000 SEK. Däremot 
uppvisar portföljen innehållandes köptransaktioner överstigande 500 000 SEK en tidigare 
abnormal avkastning under de två första handelsdagarna efter att köptransaktionen 
offentliggjorts i Finansinspektionens register. Enligt signaleringshypotesen kan detta bero på 
att när en insider köper stora aktieposter i det egna bolaget signalerar detta att aktien är 
undervärderad och marknaden reagerar omedelbart på denna information. De indikationer på 
abnormal avkastning i denna studie har visat sig starkast under de 5-6 första dagarna, denna 
observation har även Jeng at al151 påvisat i en tidigare utförd studie.  
 

                                                
150 Keller, G., “Statistics for Management and Economics”, 2005, Appendix B-8 
151 Jeng, L., Metrick, A., Zeckhauser, R., ” Estimating the Returns to Insider Trading”, Review of Economics & 
Statistics, Vol. 85, 2003, s. 453-471 

_________________________________________________________ 
RESULTAT CAR SAMT STATISTISKT TEST FÖR SÄLJ PORTFÖLJ  TOTALT  

 Period CAR (%) Observerat värde Resultat 

+1 dag till +5 dagar -0,6405      -0,8432 Förkasta ej H0(2)  
+1dag till +10 dagar -0,1300   -0,1210    Förkasta ej H0(2) 

Tabell 8. Resultat sälj portfölj totalt        
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När det gäller möjligheten till statistisk säkerställd abnormal avkastning genom replikering av 
säljtransaktioner så visar denna studie på att detta ej är möjligt, varken för transaktioner över- 
eller understigande 500 000 SEK. Dessa observationer ligger i linje med tidigare utförda 
studier av bland andra Seyhun152 och Chowdhury.153 Dessa studier visar på att effekten av den 
abnormala avkastningen för säljportföljerna var mindre än för köp. Enligt Chowdhury beror 
detta på att det finns betydligt fler skäl för en insider att sälja aktier i det egna bolaget än att 
köpa i det samma. 
 
Resultatet av de sammansatta portföljerna där samtliga undersökta insidertransaktioner ingår 
så utkristalliseras vissa mönster på möjligheten till abnormal avkastning. Men dessa mönster 
kunde inte på ett signifikant sätt visa på möjligheten till abnormal avkastning. Dessa 
observerade resultat ligger helt i linje med vissa tidigare utförda studier på området. Vilka inte 
heller har kunnat dra några signifikanta slutsatser för möjligheten för abnormal avkastning.  
 
Som tidigare nämnts kan studiens resultat ha påverkats av det oroliga börsklimatet under 
undersöknings året. Det oroliga börsklimatet ledde till stora aktiekursfluktuationer under 
framför allt under andra halvan av undersöknings året. Dessa fluktuationer i aktiekurserna i de 
studerade bolagen berodde huvudsakligen på olika makroekonomiska faktorer i USA och inte 
så mycket på de företagsspecifika faktorerna som till viss del ligger till grund för denna 
studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
152 Seyhun, N., “Insider Information: Insider Trading is a Useful Signal to Predict Returns”, Financial Planning, 
Nov 1998 
153 Chowdhury, M., Howe, J., S., Lin, J-C., “The Relation between Aggregate Insider Transactions and Stock 
Market Returns”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 28, 1993 
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7 Slutsats 

I denna del av uppsatsen görs en återanknytning till uppsatsens inledningsfråga; om 
utomstående investerare kunde generera abnormal avkastning på kortsikt genom att replikera 
insiders köp- respektive sälj transaktioner i bolag noterade på Stockholmsbörsens Small Cap 
lista.  
För att undersöka detta samlades samtliga köp respektive sälj transaktioner under år 2007 i de 
studerade bolagen utförda av primära insiders in för empirisk granskning. En eventstudie 
genomfördes där transaktionerna delads upp i olika portföljer. För att kunna dra statistiskt 
korrekta slutsatser utifrån det som observerades i eventstudien utfördes även ett statistiskt test.  
 
Resultatet av denna eventstudie visade på vissa tecken på möjlighet till abnormal avkastning 
för utomstående investerare genom replikering av insiders utförda köptransaktioner 
understigande 500 000 SEK i de studerade bolagen under undersökningsperioden. Dessa 
indikationer på abnormal avkastning kunde ej fastställas på ett statistiskt säkerställt sätt.  
Även för köptransaktioner överstigande 500 000 SEK observerades vissa tecken på 
möjligheten till abnormal avkastning under undersökningsperioden. Resultaten även för dessa 
transaktioner påvisade icke signifikanta värden i det statistiska test som utfördes.  
 
De undersökta säljtransaktionerna påvisade i likhet med köptransaktionerna på vissa tecken 
om än svagare på möjligheten till abnormal avkastning. Även utifrån dessa resultat kunde 
inga slutsatser dras om möjligheten till abnormal avkastning i de studerade bolagen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga resultat som presenterats ovan inte visar på några 
statistiskt säkerställda möjligheter för utomstående investerare att kunna tillbringa sig 
abnormal avkastning genom att replikera personer med insiderställnings köp- respektive 
säljtransaktioner. Men enligt tidigare visade grafer så indikerar dessa på att abnormal 
avkastning kan vara möjlig. Denna möjlighet till abnormal avkastning försvagas dock 
ytterligare om de transaktionskostnaderna som uppkommer vid handel med värdepapper 
skulle ha tagits beaktande i denna studie.  
 
De slutsatser som går att dra utifrån uppsatsens uppställda frågeställning är att det inte går att 
generera abnormal avkastning för utomstående investerare genom replikering av varken 
insiders köp- eller säljtransaktioner i de studerade bolagen noterade på Stockholmsbörsens 
Small Cap lista under undersöknings året 2007. Dessa slutsatser har även påvisats i andra 
internationella studier utförda av bland andra Jenter,154 Eckbo,155 Wu,156 Driscoll157 och 
Kraus.158 Av de undersökningar som utförts på den svenska marknaden har Rundfelt159 i 
likhet med denna studie funnit att abnormal avkastning inte är möjlig medan Wahlström160 

                                                
154 Jenter, D., C., “Understanding Insider Trading by Top Executives”, Financial Executive, Vol. 20, 2004 
155 Eckbo, E., B., Smith, D., “The Conditional Performance of Insider Trades”, Journal of Finance, Vol. 53, 
1998  
156 Wu, H., K., ”Corporate Insider Trading Profitability and Stock Price Movement”, Ph. D diss., University of 
Pennsylvania, 1963 
157 Driscoll, T., E., “Some Aspects of Corporate Insider Stock Holdings and Trading under Section 16b of 
Securities and Exchange Act of 1934”, University of Pennsylvania, 1956  
158 Heinkel, R., Kraus, A., “The Effect of Insider Trading on Average Rates of Return”, Canadian Journal of 
Economics, nr 3, 1987 
159 Rundfelt, R., “Insiders affärer”, 1989, s. 201 
160 Wahlström, G., “Legal insider trading and abnormal returns: Some empirical evidence from Sweden”, 
Belgian Journal of Banking and Finance, No. 4, Vol. 6, 2003  
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studie visat på det motsatta. Denna studie har dock endast undersökt möjligheten till abnormal 
avkastning i mindre bolag under en relativt kort tidsperiod, medan både Wahlström och 
Rundfelt studier genomförs både på en större population och under en längre tidsperiod. 
 
Oenigheten på detta forskningsområde är som tidigare nämnts relativt stort. Några faktorer till 
varför tidigare studier påvisat så skiftande resultat kan bero på vilken population studien 
bygger på. Enligt Rundfelt tenderar amerikanska studier i större grad visa på möjligheter till 
abnormal avkastning. Detta beror enligt Rundfelt på att de amerikanska studierna oftast 
bygger på någon form av urval, medan nordiska studier oftast baseras på hela populationer.161 
En annan orsak kan vara valet av undersökningsperiod. Studier som är utförda under perioder 
med stor börsturbulens bör i mindre utsträckning påvisa möjligheten till abnormal avkastning. 
Detta eftersom företagsspecifika faktorer vilka insiders besitter i mindre utsträckning påverkar 
aktiekurserna i perioder med stora marknadssvängningar. Även valet av modell kan vara en 
förklaringsvariabel till skillnaderna i resultaten mellan olika utförda studier på området. De 
flesta utförda studierna på området bygger på olika modellantaganden som exempelvis val av 
uppskattningstid, portföljindelning, val av undersökningslängd, etc. Har dock inte funnit 
några systematiska mönster mellan modellval och möjligheten till abnormal avkastning. 
 
Jag anser slutligen att denna uppsats har svarat på den uppställda frågeställningen, vilken var 
om utomstående investerare kunde generera abnormal avkastning genom att replikera insiders 
köp- och sälj transaktioner i bolag noterade på Stockholmsbörsens Small Cap lista.  
 

7.1 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Studiens teoretiska bidrag behandlar kopplingen mellan möjligheten till abnormal avkastning 
och insiderhandel där främst möjligheten till replikering av köp- och säljtransaktioner utförda 
av personer med insiderställning har studerats. För att studera denna koppling har en 
eventstudie genomförts, där samtliga köp respektive sälj transaktioner utförda av primära 
insiders i de studerade bolagen under år 2007 har undersökts. Denna undersökning visade på 
att denna koppling inte var möjlig i de undersökta bolagen under undersökningsperioden.  
 
Studiens praktiska bidrag behandlar vilka som kan ha praktisk nytta av den utförda studien. 
Dessa tror författaren av studien kan vara investerare och andra aktiva marknadsaktörer, vilka 
kan använda denna uppsats iakttagelser som underlag vid exempelvis framtida investeringar 
eller finansiella analyser. Andra grupper som kan ha nytta av denna uppsats är framtida 
forskare eller andra aktörer inom den akademiska världen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
161 Rundfelt, R., “Insiders affärer”, 1989, s. 210 
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7.2 Förslag på fortsatt forskning 

Under studies gång har många nya infallsvinklar och tankar dykt upp som skulle vara 
intressanta att lyfta fram för fortsatt forskning på området. Några exempel på fortsatt 
forskning inom studiens område är: 
 
� Att utföra en liknande studie som denna innehållandes fler studerade bolag. Även att 

utföra en studie med en utökad undersökningsperiod skulle vara tänkvärd.  
 
� Att genomföra en liknande studie som denna fast med bolag med större börsvärden. 

Detta för att se om börsvärdet spelar någon nämnvärd roll för möjligheten till 
abnormal avkastning.  

 
� Oenigheten på detta forskningsområde är so tidigare nämnts relativt stort. Det vore 

därför önskvärt att studera vad denna oenighet beror på. 
 
� En annan intressant infallsvinkel skulle vara att använda en annan metod för att 

undersöka möjligheten till abnormal avkastning. Denna undersökning kunde 
genomföras som exempelvis en casestudie.  

 
� Att undersöka möjligheten till abnormal avkastning i andra länder skulle vara ett annat 

intressant uppslag. Detta eftersom lagstiftningen på området skiljer sig åt mellan 
länder. Är möjligheterna till abnormal avkastning större i länder med generösare 
insiderlagstiftning? 

 
� Andra tänkvärda uppslag i ämnet kan vara att studera om insiderns titel spelar någon 

nämnvärd roll för möjligheten till abnormal avkastning. Exempelvis: är möjligheten 
till abnormal avkastning större för en utomstående investerare om denne replikerar en 
verkställande direktörs köptransaktion än om denne replikerar en sekundär insiders 
köptransaktion? 
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Bolag som ingick i studien 

A-COM AB  IBS AB PREVAS AB  
ARTIMPLANT AB KABE HUSVAGNAR AB PRICER AB  
ASPIRO AB KAROBIO AB PROACT IT GROUP AB  
BIOTAGE AB KNOWIT AB PROFFICE AB  
BOSSMEDIA AB LAGERCRANTZ AB RAYSEARCH LABORATORIES AB 
BTS GROUP AB LINKMED AB ROTTNEROS AB  
CASHGUARD AB MIDELFART SONESSON AB RÖRVIK TIMBER AB 
CONSILIUM AB TECHNOLOGY NEXUS AB SENSYS TRAFFIC AB 
DAGON AB NILÖRNGRUPPEN AB SINTERCAST AB  
DIAMYD MEDICAL AB NOLATO AB TELECA AB  
DIÖS FASTIGHETER AB NOTE AB TICKET TRAVEL GROUP AB 
DORO AB NOVACAST AB TILGIN AB  
DUROC AB NOVOTEK AB WEDINS SKOR & ACCESSOARER AB 
FEELGOOD SVENSKA AB OEM INTERNATIONAL AB VITROLIFE AB  
FINGERPRINT AB PARTNERTECH AB XANO INDUSTRI AB  
GEVEKO AB POOLIA AB ZODIAK TELEVISION AB 
HL DISPLAY AB PRECISE BIOMETRICS AB   
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Bilaga 1 

Kumulativ abnormal avkastning köpportfölj < 500 000  SEK 

  DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7 DAG 8 DAG  9 DAG 10 

CAR 1 -0,0101 -0,0117 -0,0391 -0,0218 -0,0225 -0,0219 -0,0172 -0,0384 -0,0468 -0,0547 

CAR 2 -0,0027 0,0029 0,0091 0,0345 0,0205 0,0459 0,0415 0,0266 0,0421 0,0398 

CAR 3 -0,0057 -0,0208 -0,0132 0,0168 0,0015 -0,0097 0,0129 0,0640 0,0898 0,1007 

CAR 4 0,0092 0,0996 0,1620 0,1461 0,1266 0,1167 0,1234 0,1278 0,1571 0,0823 

CAR 5 0,0270 0,0035 -0,0015 -0,0128 -0,0158 -0,0204 -0,0107 0,0033 -0,0039 0,0057 

CAR 6 -0,0059 -0,0045 -0,0223 -0,0462 -0,0411 -0,0332 -0,0470 -0,0452 -0,0434 -0,0430 

CAR 7 0,0056 0,0219 0,0617 0,0091 0,0815 0,0863 0,0411 0,0371 0,0240 -0,0268 

CAR 8 -0,0410 -0,0494 -0,0545 -0,0810 -0,0655 -0,0968 -0,0822 -0,0551 -0,0395 -0,0355 

CAR 9 0,0151 -0,0092 0,0101 0,0083 0,0113 0,0097 0,0037 -0,0088 -0,0055 -0,0126 

CAR 10 -0,0043 0,0037 0,0092 -0,0047 -0,0068 -0,0278 -0,0477 -0,0426 -0,0468 -0,0582 

CAR 11 0,0025 0,0154 0,0034 -0,0273 -0,0215 -0,0216 -0,0129 -0,0059 -0,0177 -0,0262 

CAR 12 -0,0305 0,0030 -0,0068 -0,0195 -0,0162 -0,0345 -0,0822 -0,0451 0,0027 0,0040 

CAR 13 0,0127 0,0102 -0,0019 0,0088 0,0182 0,0241 0,0024 -0,0220 -0,0234 -0,0460 

CAR 14 0,0064 -0,0147 -0,0234 -0,0035 -0,0204 -0,0096 -0,0140 -0,0303 -0,0184 -0,0137 

CAR 15 0,0066 0,0036 -0,0117 -0,0267 -0,0274 -0,0264 -0,0403 -0,0957 -0,0826 -0,0778 

CAR 16 -0,0203 -0,0132 -0,0159 0,0155 0,0217 0,0235 0,0286 0,0365 0,0397 0,0397 

CAR 17 -0,0149 -0,0326 -0,0308 -0,0362 -0,0262 -0,0140 -0,0241 -0,0225 -0,0356 -0,0520 

CAR 18 -0,0043 -0,0092 -0,0035 0,0006 -0,0015 -0,0046 -0,0218 -0,0193 -0,0236 -0,0297 

CAR 19 0,0115 -0,0255 0,0129 0,0305 0,0415 0,0559 0,0618 0,0739 0,0737 0,0765 

CAR 20 -0,0233 -0,0149 -0,0224 -0,0232 -0,0463 -0,0752 -0,0927 -0,1088 -0,1238 -0,1010 

CAR 21 -0,0003 0,0070 -0,0130 -0,0112 -0,0193 -0,0050 -0,0028 -0,0037 -0,0052 0,0088 

CAR 22 -0,0120 -0,0077 -0,0088 -0,0006 -0,0032 -0,0007 -0,0092 -0,0133 -0,0174 -0,0134 

CAR 23 -0,0039 0,0076 -0,0058 -0,0043 -0,0107 -0,0107 -0,0063 -0,0100 0,0073 0,0052 

CAR 24 -0,0018 0,0330 0,0352 0,0244 0,0406 0,0381 0,0569 0,0443 0,0378 0,0351 

CAR 25 -0,0134 -0,0143 0,0107 0,0361 0,0483 0,0527 0,0220 0,0211 0,0460 0,0433 

CAR 26 -0,0033 -0,0078 -0,0034 -0,0102 -0,0201 -0,0484 -0,0670 -0,0331 -0,0027 -0,0222 

CAR 27 -0,0108 -0,0602 -0,0514 -0,0501 -0,0457 -0,0310 -0,0411 -0,0426 -0,0683 -0,0820 

CAR 28 -0,0664 -0,0967 -0,1136 -0,1277 -0,0865 -0,0937 -0,0808 -0,1320 -0,1273 -0,1416 

CAR 29 -0,0346 -0,0273 -0,0264 -0,0351 -0,0163 0,1956 0,2090 0,1615 0,1401 0,1098 

CAR 30 -0,0136 -0,0465 -0,0407 -0,0382 -0,0143 0,0398 0,0193 0,0124 0,0174 0,0093 

CAR 31 -0,0080 -0,0165 -0,0112 -0,0035 -0,0056 0,0098 0,0147 -0,0156 -0,0194 -0,0263 

CAR 32 0,0020 0,0368 -0,0048 0,0538 0,1271 0,1745 0,1811 0,1945 0,2112 0,2143 

CAR 33 0,0298 -0,0029 0,0321 0,0260 0,0060 -0,0103 0,0161 -0,0054 -0,0180 -0,0194 

CAR 34 0,0176 0,0193 0,0215 0,0147 0,0272 0,0276 0,0374 0,0445 0,0466 0,0519 

CAR 35 -0,0117 -0,0106 -0,0259 -0,0230 -0,0087 -0,0258 -0,0334 -0,0337 -0,0432 -0,0354 

CAR 36 -0,0048 0,0200 0,0251 0,0161 -0,0202 0,0077 -0,0147 0,0036 -0,0133 -0,0423 

CAR 37 0,0058 0,0083 0,0082 0,0130 0,0141 -0,0065 0,0028 0,0144 0,0109 -0,0109 

CAR 38 0,0202 0,0326 0,0397 0,0235 0,0271 0,0456 0,0155 0,0756 0,1015 0,0771 

CAR 39 -0,0004 -0,0288 -0,0586 -0,0719 -0,0380 -0,0527 -0,0610 -0,0559 -0,0127 0,0111 

CAR 40 0,0163 0,0302 0,0312 -0,0045 0,0387 0,0434 0,0458 0,0335 0,0185 0,0223 

CAR 41 -0,0031 0,0238 0,0113 0,0249 0,0188 0,0177 0,0207 0,0078 0,0052 0,0206 

CAR 42 -0,0080 0,0487 0,0128 0,0056 0,0412 0,0574 0,0541 0,0405 0,0450 0,0215 

CAR 43 0,0101 0,0163 0,0300 0,0700 0,0513 0,0502 0,0903 0,0815 0,0932 0,0975 

CAR 44 -0,0285 -0,0411 -0,0406 -0,0495 -0,0013 -0,0404 -0,0591 -0,0697 -0,0421 -0,0112 

CAR 45 0,0269 0,1273 0,1812 0,1731 0,1274 0,1457 0,1455 0,1460 0,1400 0,1356 

CAR 46 0,0149 0,0605 0,0455 0,0414 0,0335 0,0572 0,0916 0,1668 0,1469 0,1720 

CAR 47 0,0011 -0,0203 -0,0245 -0,0017 -0,0080 -0,0166 -0,0276 -0,0480 -0,0688 -0,0776 
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CAR 48 -0,0136 -0,0007 0,0296 -0,0257 -0,0030 0,0046 0,0127 0,0469 0,0323 0,0288 

CAR 49 0,0438 0,0854 0,1464 0,1377 0,1466 0,1529 0,2394 0,2494 0,2409 0,2917 

CAR 50 0,0057 0,0097 -0,0127 -0,0015 -0,0104 -0,0158 0,0068 -0,0057 0,0007 -0,0055 

CAR 51 0,0132 0,0193 0,0227 0,0333 0,0233 0,0234 0,0133 -0,0087 -0,0064 -0,0027 

CAR 52 0,0086 -0,0092 0,0016 -0,0156 -0,0133 -0,0095 -0,0086 -0,0059 -0,0151 -0,0092 

CAR 53 0,0145 0,0381 0,0292 0,0060 0,0038 -0,0023 -0,0132 -0,0066 -0,0213 -0,0103 

CAR 54 -0,0422 -0,0530 -0,0118 -0,0269 -0,0320 -0,1261 -0,0034 -0,0113 0,0017 0,0192 

CAR 55 0,0059 0,0062 0,0517 0,0712 0,0671 0,1268 0,1281 0,1169 0,0778 0,0439 

CAR 56 0,0575 0,0564 0,0646 0,0150 0,0137 0,0314 0,0438 0,0385 0,0326 0,0439 

CAR 57 0,0778 0,0434 0,0397 0,1040 0,0775 0,0811 0,0831 0,0962 0,0935 0,0988 

CAR 58 0,0113 0,0027 0,0099 0,0262 -0,0134 0,0064 0,0130 -0,0049 -0,0189 -0,0247 

CAR 59 -0,0063 -0,0030 0,0240 0,0620 0,0443 0,0479 0,0851 0,0786 0,0589 0,0851 

                      

MEDEL 0,0005 0,0041 0,0080 0,0075 0,0105 0,0154 0,0177 0,0169 0,0174 0,0150 
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Bilaga 2 

Kumulativ abnormal avkastning köpportfölj > 500 000  SEK 

  DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7 DAG 8 DAG  9 DAG 10 

CAR 1 -0,0315 -0,0496 -0,0563 -0,0580 -0,0458 -0,0560 -0,0655 -0,0817 -0,0859 -0,1138 

CAR 2 -0,0234 -0,0234 -0,0295 -0,0640 -0,0739 -0,0999 -0,0892 -0,0869 -0,1059 -0,0892 

CAR 3 0,0236 0,0316 -0,0149 -0,0239 0,0135 0,0520 0,0262 0,0090 -0,0200 -0,0228 

CAR 4 0,0059 -0,0207 -0,0389 0,0132 -0,0166 -0,0455 -0,0139 -0,0227 -0,0178 -0,0348 

CAR 5 -0,0293 0,0273 -0,0358 -0,0660 -0,0689 -0,0025 0,0136 -0,0028 -0,0272 -0,0180 

CAR 6 0,0213 0,0631 0,0513 0,0451 0,0180 0,0154 0,0016 -0,0201 0,0120 0,0314 

CAR 7 -0,0071 -0,0353 -0,0518 -0,0597 -0,0006 0,0096 0,0108 0,0033 0,0118 0,0252 

CAR 8 0,0039 -0,0009 -0,0059 -0,0187 -0,0242 -0,0256 -0,0183 -0,0236 -0,0276 -0,0257 

CAR 9 -0,0034 0,0138 0,0334 0,0322 0,0114 0,0010 0,0261 0,0086 0,0146 -0,0287 

CAR 10 -0,0280 -0,0401 -0,0905 -0,1448 -0,1427 -0,1793 -0,1584 -0,1154 -0,1277 -0,1096 

CAR 11 0,0155 -0,0225 0,0699 0,1634 0,1823 0,2040 0,2115 0,3034 0,2557 0,2365 

CAR 12 0,0459 0,0244 -0,0053 -0,0041 0,0065 0,0031 -0,0081 -0,0181 -0,0283 -0,0022 

CAR 13 -0,0204 -0,0366 -0,0319 -0,0471 -0,0758 -0,0722 -0,0637 -0,0503 -0,0670 -0,0509 

CAR 14 0,0003 0,0681 0,0693 0,0629 0,0142 0,0186 0,0919 0,0818 0,0773 0,0264 

CAR 15 -0,0353 -0,0194 -0,0175 0,0001 0,0109 0,0217 0,0146 0,0295 0,0396 0,0372 

CAR 16 0,0477 0,0884 0,1203 0,1775 0,1609 0,1638 0,1680 0,1721 0,1926 0,1837 

CAR 17 0,0236 0,0345 0,0615 0,0411 0,0803 0,0363 0,0690 0,0789 0,0954 0,1026 

CAR 18 0,0303 0,0206 -0,0352 -0,0266 -0,0437 -0,0659 -0,1115 -0,1127 -0,1255 -0,1105 

CAR 19 -0,0287 -0,0538 -0,0335 -0,0550 -0,0230 -0,0300 -0,0468 0,0083 0,0268 0,0200 

CAR 20 0,0273 0,0328 0,0661 0,0749 0,0523 0,0197 -0,0187 -0,0059 -0,0118 -0,0108 

CAR 21 0,0363 0,0171 0,0019 0,0290 0,0173 0,0242 0,0261 -0,0048 -0,0116 0,0053 

CAR 22 0,0245 0,0617 0,0204 0,0352 -0,0357 -0,0065 0,0084 -0,0003 0,0081 -0,0505 

CAR 23 -0,0083 0,0241 0,0371 0,0222 0,0391 0,0331 0,0376 0,0325 0,0160 0,0163 

CAR 24 0,0077 0,0055 0,0059 0,0035 0,0059 0,0016 -0,0019 0,0216 0,0271 0,0231 

CAR 25 0,0057 -0,0063 0,0274 0,0068 -0,0026 -0,0311 -0,0070 -0,0232 0,0142 0,0043 

                      

MEDEL 0,0042 0,0082 0,0047 0,0056 0,0024 -0,0004 0,0041 0,0072 0,0054 0,0018 
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Bilaga 3 

Kumulativ abnormal avkastning säljportfölj < 500 00 0 SEK 

  DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7 DAG 8 DAG  9 DAG 10 

CAR 1 -0,0858 -0,0110 -0,0205 -0,0025 -0,0492 -0,0506 -0,0734 -0,1204 -0,1430 -0,1229 

CAR 2 -0,0113 -0,0076 0,0053 0,0201 0,0197 0,0229 0,0328 0,0061 0,0080 0,0137 

CAR 3 -0,0312 -0,0342 -0,0259 -0,0027 0,0151 -0,0216 -0,0099 -0,0339 -0,0417 -0,0379 

CAR 4 -0,0254 -0,0157 0,0002 0,0074 0,0311 0,0342 0,0031 -0,0163 -0,0028 0,0051 

CAR 5 0,0012 0,0008 0,0188 0,0439 0,0499 0,0484 0,0538 0,0466 0,0363 0,0133 

CAR 6 -0,0044 -0,0075 -0,0008 -0,0165 -0,0194 -0,0388 -0,0386 -0,0384 -0,0456 -0,0423 

CAR 7 0,0075 -0,0320 -0,0653 -0,0355 -0,0454 -0,0338 -0,0484 -0,0487 -0,0477 -0,0458 

CAR 8 -0,0352 -0,0266 -0,0340 -0,0275 -0,0090 0,0043 0,0566 0,0379 0,0662 0,0624 

CAR 9 -0,0173 0,0046 0,0111 0,0152 0,0244 0,0437 0,0336 0,0136 0,0009 0,0111 

CAR 10 -0,0066 -0,0188 -0,0094 -0,0135 -0,0067 -0,0055 0,0205 0,0161 0,0235 0,0132 

CAR 11 0,0048 -0,0296 -0,0113 0,0134 0,0034 0,0214 0,0110 0,0122 0,0150 0,0280 

CAR 12 -0,0095 -0,0134 -0,0251 0,0101 -0,0063 -0,0126 -0,0093 -0,0148 -0,0119 -0,0190 

CAR 13 -0,0109 -0,0165 -0,0153 -0,0077 -0,0294 -0,0424 -0,0474 -0,0683 -0,0628 -0,0723 

CAR 14 0,0005 0,0136 0,0292 0,0450 0,0522 0,0372 0,0508 0,0459 0,0430 0,0597 

CAR 15 -0,0217 0,0464 -0,0004 -0,0082 -0,0126 0,0123 0,0127 0,0186 0,0191 0,0331 

CAR 16 -0,0021 0,0155 0,0072 0,0108 0,0019 0,0005 0,0040 0,0172 0,0254 0,0153 

CAR 17 -0,0038 -0,0008 0,0103 0,0068 -0,0220 -0,0322 -0,0313 -0,0530 -0,0479 -0,0728 

CAR 18 -0,0270 -0,0114 -0,0070 -0,0059 0,0043 -0,0071 -0,0067 -0,0446 -0,0497 -0,0558 

CAR 19 -0,0071 -0,0154 0,0198 0,0322 0,0285 0,0102 0,0087 0,0103 0,0132 0,0192 

CAR 20 -0,0173 -0,0131 -0,0040 -0,0154 0,0004 0,0111 0,0019 -0,0095 -0,0199 -0,0193 

CAR 21 0,0186 0,0168 -0,0023 0,0145 0,0067 -0,0019 -0,0034 0,0129 0,0070 -0,0054 

CAR 22 -0,0181 -0,0326 -0,0443 -0,0450 -0,0738 -0,0643 -0,1031 -0,0964 -0,0884 -0,0773 

CAR 23 -0,0127 -0,0141 -0,0098 -0,0273 -0,0297 -0,0379 -0,0398 -0,0360 -0,0200 -0,0049 

CAR 24 0,0007 0,0072 0,0091 0,0192 0,0095 -0,0032 -0,0170 -0,0190 -0,0229 -0,0232 

                      

MEDEL -0,0131 -0,0082 -0,0069 0,0013 -0,0024 -0,0044 -0,0058 -0,0151 -0,0144 -0,0135 
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Bilaga 4 

Kumulativ abnormal avkastning säljportfölj > 500 00 0 SEK 

  DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7 DAG 8 DAG  9 DAG 10 

CAR 1 0,0198 0,0061 0,0082 0,0025 -0,0188 -0,0138 -0,0522 -0,0548 -0,0416 -0,0656 

CAR 2 0,0017 0,0091 0,0053 -0,0046 -0,0101 0,0052 -0,0002 -0,0042 -0,0023 -0,0048 

CAR 3 0,0129 0,0648 0,0663 0,0507 0,0438 0,0443 0,0417 0,0260 0,0381 0,0443 

CAR 4 -0,0028 -0,0567 -0,0230 -0,0045 0,0174 0,0582 0,0989 0,1393 0,1832 0,1772 

CAR 5 -0,0069 -0,0638 -0,0637 -0,0634 -0,0746 -0,0713 -0,0701 -0,0742 0,0649 0,0637 

CAR 6 0,0051 0,0363 -0,0061 -0,0009 -0,0001 -0,0054 0,0078 0,0078 0,0046 0,0048 

CAR 7 -0,0501 -0,0210 -0,0465 -0,0624 -0,0786 -0,0911 -0,0973 -0,1091 -0,1348 -0,1398 

CAR 8 0,0040 -0,0048 -0,0150 -0,0146 -0,0528 -0,0460 -0,0477 -0,0386 -0,0446 -0,0274 

CAR 9 -0,0254 -0,0247 -0,0573 -0,0651 -0,0883 0,0250 0,0623 0,0734 0,1105 0,1311 

CAR 10 0,0392 0,0447 0,0794 0,0724 0,0795 0,0782 0,0782 0,0763 0,0913 0,1608 

CAR 11 -0,0107 -0,0077 0,0048 -0,0082 0,0106 0,0220 0,0044 -0,0144 -0,0123 -0,0172 

CAR 12 -0,0455 0,0083 0,0440 0,0278 0,0264 0,0431 0,0952 0,1118 0,1291 0,1202 

CAR 13 -0,0243 -0,0326 -0,0205 -0,0169 -0,0072 -0,0322 -0,0334 -0,0071 -0,0020 -0,0239 

CAR 14 0,0099 0,0022 -0,0185 -0,0423 -0,0221 -0,0180 -0,0135 -0,0124 -0,0025 0,0119 

CAR 15 0,0198 -0,0066 -0,0300 -0,0413 -0,0091 0,0073 -0,0229 0,0212 0,0087 0,0169 

CAR 16 -0,0007 0,0803 0,0673 0,0362 0,0599 0,0422 0,0503 0,0248 0,0389 0,0559 

CAR 17 -0,0079 -0,0028 -0,0126 -0,0300 -0,0327 -0,0534 -0,0601 -0,0709 -0,0756 -0,0536 

CAR 18 0,0073 0,0326 0,0098 0,0036 -0,0187 -0,0221 -0,0202 0,0010 -0,0099 -0,0160 

CAR 19 0,0093 0,0296 -0,0021 -0,0153 -0,0420 -0,0484 -0,0130 -0,0416 -0,0687 -0,0800 

CAR 20 0,0076 -0,0002 0,0008 -0,0077 -0,0078 -0,0064 0,0038 -0,0479 -0,0638 -0,0910 

                      

MEDEL -0,0019 0,0047 -0,0005 -0,0092 -0,0113 -0,0041 0,0006 0,0003 0,0106 0,0134 
 


