
 

Insiders vs. Outsiders 
- En händelsestudie om insiderhandel på Stockholmsbörsens 
Small-, Mid- och Large Cap-listor   

Författare: Peter Olofsson  
 Jenny Wahlberg 

Handledare: Margareta Paulsson 
 

Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2011 
Examensarbete, 30 hp 



 
 

 	  



 
 

Sammanfattning 
 
Problembakgrund & problemdiskussion: Investerare behöver information om 
bolaget för att kunna avgöra värdet på dess aktier. Vissa personer har bättre information 
om bolagens förehavanden än andra. Insiders är en sådan grupp. De kan tänkas ha ett 
informationsövertag gentemot övriga aktörer på marknaden. Skulle insiders kunna 
generera överavkastning med privat information, går det emot den effektiva 
marknadshypotesens (EMH) starka form. Om publik information rörande 
insidertransaktioner kan användas, av outsiders, för att tillgodogöra sig överavkastning, 
går det emot den halvstarka formen av EMH.   
 
Marknadens effektivitet har studerats och debatterats under ett flertal decennier. EMH 
är kontroversiell, då resultat har visat att effektiviteten varierar. Studier har visat skilda 
resultat rörande insiders möjlighet till överavkastning, respektive outsiders möjlighet till 
detsamma, genom information om insidertransaktioner. 
 
Problemformulering: Finns det möjlighet till överavkastning för insiders vid 
aktiehandel på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap- listor? 
 
Syfte: Huvudsyftet är att kartlägga insiders möjlighet till överavkastning på den 
svenska aktiemarknaden. Första delsyftet är att redogöra för outsiders eventuella 
möjlighet till överavkastning vid imitation av insidertransaktioner på publikationsdagen. 
Andra delsyftet är att studera eventuella skillnader i överavkastning beroende på 
bolagsstorlek, transaktionsstorlek och insiders position i bolaget.  
 
Teori: Studien behandlar den grundläggande teorin EMH, informationsasymmetrin och 
signaleringshypotesen. Informationsasymmetrin rör skillnaden i information mellan 
bolag (insiders) och marknaden (outsiders). Högre asymmetri bidrar till lägre 
effektivitet på marknaden och vice versa. Signaler som skickas till marknaden i form av 
information kan minska asymmetrin och därigenom bidra till en starkare 
informationseffektivitet på marknaden.  
 
Metod: En kvantitativ studie med en deduktiv ansats har valts för att utföra denna 
studie. Det praktiska tillvägagångssättet är en händelsestudie där perioden mellan 2006 
och 2010 studerats. Över 9 000 insidertransaktioner utförda i bolag på 
Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor ligger till grund för den 
empiriska studien. Vidare har portföljurval utförts för att kunna uppnå studiens 
delsyften. 52 portföljer, innehållande över 18 000 observationer har utforskats och 
signifikanstestats.  
 
Empiri/analys: Resultaten av studien visar att insiders har kunnat generera 
överavkastning. Outsiders har även haft möjlighet att imitera insidertransaktioner på 
publikationsdagen, och därigenom uppnå högre avkastning än förväntat. Vidare visar 
resultatet att bolagsstorlek, transaktionsstorlek och insiders position i bolaget har 
betydelse för överavkastningen. Av totalt 52 portföljer genererade 41 sammansättningar 
en signifikant överavkastning under mätperioden. 
 
Slutsats: Studiens resultat gör att vi kan betvivla två av EMH:s effektivitetsformer. Den 
starka, då insiders systematiskt kan generera överavkastning. Den halvstarka, då 
outsiders kan tillgodogöra sig överavkastning genom publik information.  Resultatet 
visar att effektiviteten på Stockholmsbörsen studerade Cap-listor kan ifrågasättas. 
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1 Inledning 
 

Det ökande intresset för handel med aktier i Sverige har bidragit till att vi överröses 
med information om bolagens förehavanden och tips om vilka aktier vi bör köpa 
respektive sälja. Annan information som är vanlig att inkludera vid handel med aktier 
är den om insiderhandeln. En del studier visar att insiders har möjlighet att 
tillgodogöra sig överavkastning, andra visar motsatsen. Vidare finns det inkonsekventa 
resultat rörande outsiders möjlighet till överavkastning genom att imitera 
insidertransaktioner. På en effektiv marknad ska det inte vara möjligt att systematiskt 
tillgodogöra sig övervinster, men resultat visar det motsatta. I kapitlet ges en bakgrund 
till och en diskussion om fenomenet insiderhandel. Vidare beskrivs studiens 
avgränsningar, problemställning och syften. 

 

1.1 Problembakgrund 
Stockholmsbörsen är marknaden i Sverige för handel med värdepapper. Börsen drivs av 
företaget Nasdaq OMX och handeln är sedan början av 90-talet helt elektronisk (Nasdaq 
OMX, 2011). Stockholmsbörsens omsättning har ökat kraftfullt de senaste 25 åren, från 
ett antal miljarder kronor per år till över 3 000 miljarder. År 2005 ägde cirka 33 procent 
av Sveriges vuxna befolkning aktier, en ökning med nästan 20 procent på 20 år. Räknar 
vi personer med fondinnehav blir procentsatsen cirka 80. (Lidén & Rossander, 2006, s. 
13ff) Intresset för aktiehandel kan sägas ha ökat radikalt de senaste årtiondena. Med ett 
växande intresse för värdepappershandel har även analytikers och massmediernas råd 
och tips till investerare ökat. Vi blir dagligen matade med information om 
aktiemarknaden.  
 
Information om ett bolag är en av grundförutsättningarna för att kunna avgöra värdet på 
bolagets aktier. En stor del uppgifter finns att tillgå i kvantitativ form, främst i 
bolagsrapporter. Analytiker och börsmäklare spelar en viktig roll för att upprätthålla en 
effektiv och väl fungerande finansiell marknad. Detta genom att förmedla uppgifter om 
bolag till marknaden (Lang, Lins & Miller, 2004, s. 592). Investeraren kan använda 
informationen för att bedöma investeringens lönsamhet.  
 
Det kan vara svårt, ibland rent av omöjligt, att som utomstående investerare kunna ta 
reda på viss typ av uppgifter. En del information har endast ett fåtal personer tillgång 
till, oftast de som har mest inblick i bolaget. Dessa personer har därigenom ett 
informationsövertag gentemot övriga investerare. Vi kan anta att det finns en 
informationsasymmetri på marknaden, där insynspersonerna har övertaget. De kan 
besitta eventuell kursdrivande information, vilket kan gynna dem i handel med bolagets 
aktier. Personer med insyn i ett börsbolag kallas även insiders. Exempel på insiders är 
ledamot, vd och revisor. På grund av sin insynsställning omfattas de av den svenska 
insiderlagstiftningen (SFS 2000:1087, 3–5§).  Insiderinformation definieras enligt lag;  

 
”information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är 
ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument” (SFS 2005:377, 1§) 

 
Insiders ska inte kunna missbruka sitt informationsövertag och därför är de skyldiga att 
anmäla sitt innehav eller förändring av detta till den statliga myndigheten 
Finansinspektionen (FI), för att öka transparensen mot marknaden. FI har till uppgift att 
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övervaka företag på finansmarknaden och bidra till effektivitet i de finansiella 
systemen. (Finansinspektionen, 2011) 
 
Lagen proklamerar att inrapporteringen av insynshandeln måste ske inom fem 
arbetsdagar från transaktionsdagen (SFS 2000:1087). Vidare säger lagen att personer 
med insynsställning inte får handla med aktier i bolaget 30 dagar innan ordinarie 
delårsrapport offentliggörs. Den som bryter mot denna lag kan få böter om brottet är 
ringa, eller fängelse i max fyra år om brottet anses grovt. Trots lagen, finns det 
rapporteringar som kommer in senare och därigenom publiceras utanför denna tidsram.  
 
Den sista december 2010 fanns det 5 672 registrerade insynspersoner, en minskning 
jämfört med tidigare år. Även inrapporteringar av innehavsförändringar minskade 
mellan åren. Anledningen kan vara att allt fler insynspersoner väljer att flytta sina aktier 
till kapitalförsäkringsdepåer. Finansinspektionen kan i dessa fall inte kräva att 
inrapportering av insidertransaktioner ska utföras. En kapitalförsäkring betyder att 
ägaren, i juridisk mening, inte äger tillgångarna utan endast försäkringen. (Jakobsson & 
Granqvist, 2011, s. 9–12) Att äga aktier i kapitalförsäkringsdepåer kan därmed vara ett 
sätt att undkomma eventuella lagöverträdelser. 
 
Insiderhandel har debatterats under en längre tid. I de svenska affärstidningarna kan vi 
dagligen få information om insiders som köper eller säljer aktier. Insidertransaktioner är 
lagliga att genomföra om de rapporteras till FI inom givna tidsramar och sker under 
lagliga förhållanden (SFS 2000:1087). Det finns även illegal insiderhandel, där personer 
agerat med insiderinformation och därigenom tillgodogjort sig höga avkastningar. Detta 
betraktas som brott och är straffbart enligt svensk lagstiftning.  
 
Ett av de mest uppmärksammade fallen inom illegal insiderhandel skedde 2008 och 
berör ”Cevianmannen” och ”Nordeamannen”. Detta sägs vara den största insiderhärvan 
i Sverige under 2000-talet. De inblandade personerna tros ha kommit över cirka 100 
miljoner svenska kronor genom otillbörliga uppgifter. Åklagaren likställde uppgifterna 
med insiderinformation som haft väsentlig påverkan på aktiekursen för de berörda 
företagen. ”Cevianmannen” menar att han utfört ”eventdrivna” börsinvesteringar, 
aktiehandel baserad på kännedom om specifika händelser. Investeraren kan genom detta 
göra snabba vinster vid exempelvis uppköp och liknande händelser. Männen friades 
från anklagelserna om grova insiderbrott, men dömdes för omfattande skattebrott till två 
års fängelse vardera. Fallet har överklagats och tas upp i hovrätten i maj 2011. 
(Edenholm, 2011) 
 
Det är bland annat sådana fall som har väckt liv i debatten om den svenska 
insiderlagstiftningen. Möjligtvis existerar rimliga skäl för att ändra lagstiftningen, och 
därigenom förhindra eller reducera att insiderbrott begås. Att insiders blir frikända är 
inte helt ovanligt, det är oerhört svårt att bevisa att brott har utförts. Enligt 
Ekobrottsmyndigheten har 400 anmälningar gjorts sedan 2006, av dessa har 38 gått till 
åtal och 22 resulterat i fällande domar (Olsson, 2010).  
 
Mediebevakningen av aktiehandeln och speciellt insiderhandeln i Sverige har 
intensifierats. Utomstående investerares, även kallade outsiders, intresse att följa 
insiders transaktioner har ökat. Ett exempel på det ökande intresset är fondbolaget 
Scientia Fund Management AB. Bolaget förvaltar fonder som baseras på insideraffärer. 
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En modell har tagit fram som sägs grundas på omfattande vetenskaplig forskning och 
som byggts upp av systematiska mönster i insynshandeln (Scientia, 2011).  
  
Outsiders har, som nämnts, ett flertal informationskällor att använda sig av vid 
aktiehandel. En av dessa källor kan vara FI:s insynsregister. Outsiders kan därigenom 
erhålla, med en viss fördröjning, information om all utförd insiderhandel i Sverige. 
Genom användandet av en portfölj där outsiders replikerar insidertransaktioner på 
Stockholmsbörsen skulle denne möjligtvis kunna tillgodogöra sig abnormal avkastning. 
Fördröjningen av inrapporteringen av transaktionerna kan dock skapa problem, enligt 
Betzer och Theissen. De menar att oavsett tidsperiod mellan transaktionsdag och 
publikationsdag, lär sig marknaden inte av den nya informationen. Följaktligen 
förvrängs aktiepriserna när rapportering av insiderhandel fördröjs. Vidare anser 
författarna därmed att studiens resultat bör vara en stark indikation för lagstiftarna att 
införa bestämmelser om omedelbart offentliggörande av insidertransaktioner. (2010, s. 
132) 
 

1.2 Problemdiskussion 
Huruvida det går att tillgodogöra sig överavkastningar genom insiderinformation, som 
insider eller outsider, är ett omdebatterat ämne. Eugene Fama (1970) var skaparen 
bakom den effektiva marknadshypotesen (EMH). Hypotesen lyder, i stort, att det inte 
ska vara möjligt uppnå en högre kapitalavkastning än vad marknaden i stort avkastar. 
Detta kallas oftast abnormal avkastning eller överavkastning. Enligt EMH ska en 
effektiv marknad inte ha några transaktionskostnader, all information ska finnas 
tillgänglig och den ska värderas lika av alla marknadsaktörer. Skulle EMH vara 
fullständigt korrekt skulle ingen aktör kunna tillgodogöra sig abnormala avkastningar 
genom handel med värdepapper. 
 
Insiders bör, enligt den starka formen av marknadseffektivitet (Fama, 1970, s. 388), inte 
ha bättre förutsättningar för gynnsammare aktieaffärer än övriga aktörer på marknaden. 
EMH menar att det skulle vara helt tidsödande att spendera resurser för att analysera 
och handla med värdepapper. EMH är kontroversiell i den bemärkelsen att studier 
presenterar bevis där marknaden inte är effektiv i den grad Fama förespråkat. Resultaten 
visar att det mycket väl kan vara möjligt att använda sig av privat och publik 
information och därigenom tillgodogöra sig övervinster. Avvikelser från en effektiv 
marknad kan existera och därmed bidra till dessa eventuella övervinster.  
 
Jaffes och Finnertys (1974, s. 412, 427ff; 1976, s. 1146) studier visar att insiders har ett 
informationsövertag gentemot marknaden samt att detta informationsövertag bidrar till 
att insiders gör en kumulativ genomsnittlig högre avkastning än marknaden i övrigt. 
Liknande slutsatser dras av Seyhun (1986, s. 210) där resultatet visar att insiders kan 
förutse framtida förändringar och tillgodogöra sig avkastning högre än förväntat, dock 
inte lika höga som tidigare studier påvisat. Jeng, Metrick, och Zeckhauser (2003,s. 456) 
fann att vid köp lyckades insiders tillgodogöra sig en överavkastning på sex procent per 
år. De visar vidare att personens ställning i företaget och företagets storlek inte hade 
någon betydelse för överavkastningen, det hade däremot transaktionsvolymen. Eckbo 
och Smith presenterade bevis där insiders inte genererar någon överavkastning på Oslo 
Börsen och marknaden ansågs därmed vara effektiv (1998, s. 496). Det finns oerhört 
många internationella studier gjorda inom området insiderhandel och överavkastning. 
Rent praktiskt kan denna studie inte redogöra för alla, men som vi kan se visar studier 
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på olika resultat och det råder därigenom delade meningar huruvida insiders och 
outsiders kan generera överavkastning.  
 
Forskningen inom insiderhandel på den svenska marknaden är relativt bristfällig. Den 
kanske mest kända studien är Rundfelt. Resultatet visade insiders inte skulle kunna 
tillgodogöra sig några större överavkastningar och att signalen till marknaden rörande 
insidertransaktioner därmed inte ansågs stark. (1989, s. 62–63) Nilsson (2003, s. 2, 13–
14) fann däremot bevis att insidertransaktioner är starka signaler till marknaden. De 
Ridders resultat visade att insiders inte kunde tillgodogöra sig någon överavkastning 
med hjälp av insiderinformation (1989, s. 49–53). Wahlström studerade om outsiders 
kunde replikera Stockholmsbörsens insidertransaktioner och därigenom generera 
abnormal avkastning. Resultatet visade att överavkastning kunde erhållas, dock 
marginell. (2003, refererad i Kallunki, Nilsson & Hellström, 2009, s. 39; Hultenius, 
Lindros & Sönnerborg 2007, s. 15; Backman, Erlesand & Wengholm, 2011, s. 15; 
Johansson & Knopp, 2005, s. 17) Det finns härmed tvetydiga resultat gällande 
insiderhandel och överavkastning, även på den svenska marknaden.  
 
Vi kan utifrån problemdiskussionen se att det råder delade meningar om möjligheterna 
för insiders att tillgodogöra sig överavkastningar. Även resultaten om outsiders kan 
imitera insiders och därigenom erhålla överavkastning, går isär. Vi anser det därmed 
intressant att studera den kontroversiella insiderhandeln och utforska potentialen för 
insiders överavkastning. Vidare är det även intressant att utreda om outsiders kan 
imitera insidertransaktioner och sålunda generera abnormal avkastning. Specifikt ligger 
intresset på insiderhandeln i Sverige och främst på Stockholmsbörsen. Då det finns 
tämligen få utförda studier på den svenska marknaden, med skilda resultat, kan denna 
studie komma att generera ökad kunskap inom området insiderhandel.  
 

1.3 Problemformulering 
Finns det möjlighet till överavkastning för insiders vid aktiehandel på 
Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap listor? 
 

1.4 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att kartlägga insiders möjlighet till överavkastning på den 
svenska aktiemarknaden. Ett första delsyfte är att redogöra för outsiders eventuella 
möjlighet till överavkastning om de imiterar insidertransaktioner på publikationsdagen. 
Ett andra delsyfte är att studera eventuella skillnader i överavkastning beroende på 
bolagsstorlek, transaktionsstorlek och insiders position i bolaget. Vidare har studien 
även som syfte att utforska marknadens effektivitet under mätperioden. 
 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Det teoretiska bidraget är främst att vår empiriska studie ytterligare kommer att 
förbättra kunskapen inom området insiderhandel. Generaliserbarheten för denna studie 
är lämpad för mätperioden 2006-01-01 till 2010-12-31 och för insidertransaktioner som 
utförts i OMX Stockholms Small-, Mid- och Large Cap-listor under denna tid. 
Kunskapen gällande om insiders kan generera abnormala avkastningar samt om 
outsiders kan göra detsamma genom att imitera insidertransaktioner kommer att öka i 
och med denna studie. Studien kommer även att diskutera den evigt återkommande 
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frågan om marknadens effektivitet genom att testa styrkan på informationseffektiviteten 
på OMX Stockholms ovannämnda listor.  
 
Det praktiska bidraget av studien kommer främst att vara till investerare som handlar på 
den svenska aktiemarknaden. Studiens resultat kommer att visa om det är lönsamt att 
följa insiderhandeln. Vi visar därmed värdet av att följa de transaktioner som insiders på 
OMX Stockholm gör. En annan del av det praktiska bidraget kan vara till den statliga 
myndigheten Finansinspektionen som skulle kunna använda resultatet i denna studie 
som underlag vid diskussioner gällande eventuella lagändringar.  
 

1.6 Avgränsningar 
I Sverige finns det tre reglerade marknader, Nasdaq OMX Stockholm AB, Burgundy 
AB och Nordic Growth Market AB. Vi har valt att avgränsa studien till Nasdaq OMX 
Stockholm AB, vilket i folkmun kallas Stockholmsbörsen. Vidare kommer studien 
endast att utforska insidertransaktioner i de bolag med huvudkontor i Sverige och 
registrerade på Nasdaq OMX Stockholms Small-, Mid- och Large Cap-listor. Kriteriet 
var att bolagen skulle ha funnits under hela mätperioden, fem år, och vi ansåg att de 
flesta bolag på Small-, Mid- och Large Cap-listorna uppfyllde det kriteriet. En 
jämförelse mellan transaktioner utförda i olika bolagsstorlekar var ett av delsyftena med 
studien och vi ansåg att de tre valda listorna uppfyllde kriteriet för utförandet av detta. 
Vi ansåg vidare att bolag registrerade på de valda listorna är stabila och har funnits med 
under hela vår mätperiod, vilket underlättar insamling och analys av data. 
 
Vi kommer att studera insiders köp- och säljtransaktioner som enligt lag rapporterats till 
FI under åren 2006 till och med 2010. De transaktioner som kommer att behandlas är de 
som utförts i bolag som funnits registrerade på OMX Stockholms valda listor under hela 
tidsperioden. Mätperioden har valts till fem år för att vi anser att denna period fångar 
både upp- och nedgångar i ekonomin. Vi anser därmed att mätperioden är tillräckligt 
lång för att kunna erhålla tillförlitliga resultat.  
 
I studien kommer endast transaktioner med aktier att granskas. Vi kommer därmed inte 
att undersöka handel med andra finansiella instrument. Denna avgränsning görs dels för 
att kunna begränsa studiens data, och dels för att ett flertal olika instrument skulle 
försvåra en analys av resultatet. Att vi i studien endast ämnar inkludera data gällande 
aktietransaktioner, är även till följd av att vi anser att dessa transaktioner utförs på eget 
initiativ av aktieinnehavaren visar därmed på ett aktivt handlande. Tilläggas bör att det 
kan existera illegal insiderhandel på Stockholmsbörsen. Eftersom denna handel inte 
rapporteras in till FI har vi inga möjligheter att undersöka dessa data.  
 
Vidare kommer transaktioner som understiger 100 000 svenska kronor att uteslutas från 
studien. Vi anser att mindre transaktioner inte är strategiska ur insiders synvinkel. Detta 
utesluter även handel med mindre antal aktier.  
 
Studien kommer inte att inkludera courtage eller skatter i beräkningarna av 
överavkastning. Detta på grund av att courtaget är relativt lågt, det varierar mellan 0,039 
procent och 0,085 procent beroende på depåtyp hos de ledande internetmäklarna. Samt 
att skatterna är svåra att ta hänsyn till i alla beräkningar som utförs i studien. Ytterligare 
avgränsningar gällande insiderdata och aktiedata beskrivs i avsnitt 5.6. 
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2 Teoretisk Metod 
 

Studien bygger på kvantitativ metod med deduktivt angreppssätt. Detta innebär att vi 
kommer att samla in kvantitativ data i form av insidertransaktioner och aktiedata. Efter 
datainsamlingen kommer vi, utifrån teorier och tidigare forskning, ställa upp hypoteser 
för empirisk prövning. Detta för att kunna besvara problemformuleringen; Finns det 
möjlighet till överavkastning för insiders vid aktiehandel på Stockholmsbörsens Small-, 
Mid- och Large Cap listor? 

 

2.1 Förförståelse 
Vid vetenskapliga arbeten bör författarnas förförståelse alltid kartläggas. Förförståelsen 
är viktig att redovisa för läsaren, då det alltid kan finnas någon form av förförståelse 
som kan ha påverkan på tolkningen av studiens resultat (Bryman & Bell, 2005, s. 42; 
Johansson, 1993, s. 76). Bjereld, Demker och Hinnfors menar att läsaren kan, på ett 
bättre sätt, tillgodogöra sig studien om denne känner till författarnas förståelse (1999, s. 
12ff).  
 
Förförståelse kan enligt Arbnor och Bjerke (1994, s. 182–183) delas upp allmän och 
diagnostisk förförståelse. Värderingar, kunskaper och erfarenheter författaren har 
förvärvat innan studien, kallas allmän förförståelse. En diagnostisk förförståelse uppstår 
och stärks under arbetets gång.  
 
De förkunskaper som författarna av denna studie har inom ämnet har förvärvats genom 
sju terminer på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Författarna läser på 
Civilekonomprogrammet respektive Civilekonomprogrammet med inriktning mot 
handel och logistik. Detta gör att författarnas förförståelse skiljer sig åt något då 
programmens innehåll inte är detsamma. De tre första terminerna innehåller 
obligatoriska kurser inom basämnena företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och 
juridik. Resterande period har den ena författaren läst kurser inom redovisning, 
marknadsföring och management på kandidat- och magisternivå. Den andra författaren 
har läst kurser inom logistik, statistik och företagsfinansiering på magisternivå. Båda 
författarna har ett intresse för aktier och handel med dessa. Författarna kan själva 
klassas som outsiders, då vi båda äger och handlar med aktier. Detta gjorde att valet föll 
på att skriva inom området. Att välja ett ämne båda författarna var intresserade av var 
även viktigt för att den diagnostiska förförståelsen, att utvecklingen som sker under 
arbetets gång, skulle gå enklare då ett intresse att förkovra sig i ämnet existerade. 
 
Förförståelsen som båda författarna har inom ämnet borde inte påverka studiens resultat 
i någon nämnvärd riktning. Att vi är medvetna om förförståelsen och tydligt redogör för 
denna, bidrar till att den påverkar studien i mindre utsträckning.  
 

2.2 Kunskapssyn 
Kunskapssyn kan förklaras genom epistemologi, vilken sorts kunskap som kan anses 
vara godtagbar inom ämnesområdet som skall studeras. Inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen finns det två fundamentala vetenskapliga 
förhållningssätt, hermeneutik och positivism. Arbnor och Bjerke förklarar skillnaden 
mellan de båda kunskapssynerna genom att positivisten vill skapa förståelse och 
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hermeneutikern vill förklara något. (1994, s. 62) Hermeneutiken handlar till större del 
om samhällsvetenskap och tolkningar av människors sociala handlingar för att 
därigenom förstå den sociala verkligheten. (Bryman & Bell, 2005, s. 29) 
 
Då denna studie skall undersöka om insiders kan generera en abnormal överavkastning 
och inte tolka hur människor interagerar anser vi att den hermeneutiska kunskapssynen 
inte lämpar sig. Det är viktigt att forskaren ställer sig frågan hur den sociala 
verkligheten kan eller bör studeras. Den kunskapssyn som säger att den sociala 
verkligheten studeras utifrån samma principer, metoder och verklighetsbild som 
tillämpas inom den naturvetenskapliga forskningen kallas för positivismen. (Bryman & 
Bell, 2005, s. 27) Positivisten anser att det enda som kan påverka en studies resultat är 
fakta och empiri som kan verifieras i verkligheten. Man kan säga att positivistens mål är 
att vara helt objektiv i sin forskning, och låter därmed inte värderingar, känslor religiös 
läggning eller politisk härkomst påverka en studies slutliga resultat. (Patel & Davidson, 
1994, s.23) 
 
Det valda ämnet är väl forskat om, vilket underlättar sökning av teorier och tidigare 
studier. Detta gör att vi kommer arbeta med tidigare forskning som grund för att sedan 
sätta upp olika hypoteser för att testa om liknande samband gäller på den svenska 
aktiemarknaden, närmare bestämt Stockholmsbörsens aktielistor Small-, Mid- och 
Large Cap. För att kunna skapa en större förståelse för området insiderhandel kan vi 
använda oss av hypotestestning och statistiska samband och därigenom dra våra 
slutsatser. Vårt mål är att vara så objektiva som möjligt och inte låta eventuell 
förförståelse påverka studiens resultat. Tolkningarna kommer därmed inte att ske på den 
sociala verkligheten och slutsatsen blir härmed att studien kommer att genomföras med 
en positivistisk kunskapssyn. 
  

2.3 Vetenskapligt synsätt och perspektiv 
Ontologiska frågeställningar sägs vara hur individer uppfattar verkligheten, om 
verkligheten skapas genom individuella aktörers handlingar eller om det finns en yttre 
objektiv verklighet för alla individer. Dessa två ontologiska synsätt kallas ofta för 
konstruktionism och objektivism. Konstruktionismen kan beskrivas genom att 
företeelser kontinuerligt skapas genom de sociala aktörernas samspel medan 
objektivism säger att de sociala företeelserna existerar oberoende av de av de sociala 
aktörerna och att dessa inte har någon påverkan eller betydelse. (Bryman & Bell, 2005, 
s. 33) 
 
I denna undersökning vill vi studera om insiders kan generera en överavkastning. Valet 
föll sig därför naturligt att ha en objektiv syn på verkligheten, eftersom att vi genom 
statistiskt stöd vill bevisa vad som orsakar en eventuell överavkastning. 
 

2.4 Angreppssätt 
Vid genomförandet av samhällsvetenskaplig forskning finns det olika angreppssätt. Ett 
av angreppsätten är det deduktiva, vilket vi har valt att använda oss av vid 
genomförandet av denna studie. Bryman & Bell (2005, s. 23) beskriver den deduktiva 
processen genom stegen i figur 1. 
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Figur 1. Den deduktiva processen 

 
Vi började med att undersöka tidigare studier inom området insiderhandel och abnormal 
avkastning. Genom att ta del av tidigare forskning och resultaten av dessa kunde 
hypoteser ställas upp. Dessa hypoteser har sedan översatts till forskningsbara företeelser 
det vill säga operationaliseras. Efter att hypoteser har formulerats har insiderdata 
samlats in genom finansinspektionen och aktiedata genom Thomson Reuters 
Datastream. Efter insamlingen av data har en modell byggts i Excel för att genomföra 
de olika beräkningarna. Denna modell används därefter för att statistiskt kunna 
acceptera eller förkasta de uppställda hypoteserna. I det sista steget revideras den 
befintliga teorin utifrån resultatet från hypotestesterna.  
 

2.5 Kvantitativ metod 
Det finns olika metoder för att studera det valda problemet. Då denna studie skall 
undersöka insiders, respektive outsiders, möjlighet att generera överavkastning, anser vi 
att en kvantitativ metod är det mest lämpande alternativet. Denna ansats ger oss 
möjlighet att samla in empirisk och kvantifierbar data, bearbeta dessa och sedan 
analysera resultatet med utgångspunkt i de valda hypoteserna. Att genomföra följande 
studie med en kvalitativ metod, exempelvis genom intervjuer, skulle försvåra en 
jämförelse mellan den förväntade och den faktiska avkastningen. Bryman och Bell 
(2005, s. 40) anser att en kvantitativ metod är lämplig för studier med en positivistisk 
kunskapssyn, en deduktiv ansats och en objektiv ontologi. 
 

2.6 Litteratursökning 
Inledningsvis genomfördes en omfattande litteratursökning i Business Source Premier 
och Emerald inom ämnet insiderhandel. Sökord som använde var bland andra; market 
efficiency, efficient market hypothesis, behavioral finance, insiders, insider trading och 
insider trades.   
 
Ytterligare sökord som har använts i databaserna Business Source Premier och Emerald 
är bland andra; insider trading Europe, insider trading Sweden, inside trading Sweden, 
insiders Sweden, insider trading Europe, inside trading Europe, insiders Europe, random 
walk hypothesis anomalies, behavioral finance, behaviour finance, modern portfolio 
theory, information asymmetry, signaling theory, event studies, event studies finance 
och event study method. 
 
Sökningarna resulterade i en rad olika artiklar inom det valt forskningsområde, 
insiderhandel och abnormal avkastning. Genom dessa artiklar har ett flertal andra 
relevanta artiklar hittats genom refereringar och hänvisningar som gjorts i dessa. Andra 
studentuppsatser inom insiderhandel och abnormal avkastning har även varit 
användbara för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar och inspiration. 
 
 
 
 

Teori Hypoteser Datainsamling Resultat 
Hypoteserna 

bekräftas eller 
förkastas 

Teorin 
revideras 
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2.7 Källkritik 
Vid kritisk granskning av litteratur anser Ejvegård (2003, s. 62–65) att tre krav skall 
ställas på de refererade källorna, nämligen äkthetskravet, oberoendekravet och 
färskhetskravet. 
 
För att kunna framställa en så relevant teoretisk referensram som möjligt används 
främst vetenskapliga artiklar som sekundärkällor. Vi har i största mån refererat vår 
information till primärkällorna, även om detta inte har varit möjligt i samtliga fall. De 
flesta artiklar som finns med i denna studie har blivit vetenskapligt granskade eftersom 
de har genomgått peer review. Samtliga artiklar har hämtats från erkända och etablerade 
databaser som EBSCO Business Source Premier, Emerald och Elsevier. Detta bör 
därmed ge en hög trovärdighet och vetenskaplighet och i även svara mot äkthetskravet.  
 
Vid insamlandet av vetenskapliga artiklar för denna studie upptäckte vi att få studier var 
gjorda på den svenska marknaden. Majoriteten av studierna var utförda främst på den 
amerikanska aktiemarknaden. Författarna är medvetna om att lagar och regler skiljer sig 
åt mellan olika länder och att den svenska insiderlagstiftningen inte är densamma som i 
exempelvis USA. Att lagar och regler skiljer sig åt är något som vi är medvetna om och 
självklart kan dessa ha betydelse för vad andra studier har kommit fram till. Strängare 
insiderlagstiftning skulle möjligtvis kunna reducera insiderns möjlighet att generera en 
abnormal avkastning. Trots detta anser vi att dessa studier är viktiga att lyfta fram, då de 
gett oss vägledning av vad som kan vara intressant att undersöka och därmed ligga som 
grund för de olika hypoteserna som vi har satt upp. 
 
Vi har eftersträvat att använda oss av så aktuellt vetenskapligt material som möjligt. 
Ungefär hälften av de vetenskapliga artiklarna som finns med i denna studie är från 
2000-talet. Äldre artiklar som finns med i denna studie anses vara relevanta och 
betydelsefulla inom forskningsområdet. De är väl citerade av andra författare och de är i 
vissa fall även ursprungskällor som senare studierna refererar till. Vi anser därför att 
aktualiteten i denna studie är god.  
 
En källa vi har varit tvungna att referera till i andra hand är den av Wahlström (2003). 
Detta är en av de få studierna gjorda på den svenska aktiemarknaden de senaste åren 
inom precis detta område. Vi anser det därför viktigt att inkludera denna studie. Tyvärr 
har denna artikel ej gått att tillgå, trots att vi pratat med författaren Gunnar Wahlström 
och hört med Umeå Universitetsbibliotek om den går att beställa dock utan framgång. 
Vad som är refererat är därmed sammanlagda refereringar från tidigare uppsatser, 
utförda av studenter vid svenska universitet. Vi har försökt hitta så många relevanta 
uppsatser som möjligt för att ge en mer tillförlitlig bild av Wahlströms studie, dock är 
det en andrahandskälla där den mesta av informationen kommer från icke peer reviewed 
artiklar. Wahlströms studie nämns dock även i Kallunki, et al. (2009, s. 39), vilket ger 
mer tillförlitlighet till dess existens.  
 
En källa som används genomgående i utförandet av den praktiska metoden är 
MacKinlay (1997). Denna källa är citerad oerhört många gånger och vi anser det som en 
tillförlitlig källa. Vi bör trots detta ställa oss kritisk till användandet av endast en studie 
och vi har därför inkorporerat fler studier i det praktiska metodkapitlet för att öka 
tillförlitligheten.   
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3 Teoretisk referensram 
 

Studien kommer att behandla den lagliga insiderhandeln på svenska aktiemarknaden. 
Effektivitet på marknaden är grundstommen för en rättvis handel för alla inblandade 
aktörer. Marknaden kan råka ut för störningar och avvikelser, vilka bidrar till 
ineffektivitet. Är effektiviteten svag finns det möjligheter att generera abnormal 
avkastning, för både insiders och outsiders. Informationsasymmetrin mellan olika 
aktörer är en faktor som bidrar till ineffektivitet. Asymmetrin kan minskas genom att 
skicka signaler till marknaden i form av information.  
 
I detta kapitel kommer koncept, teorier och modeller att utredas, vilka kommer att 
knytas till vår studie och möjliggöra en analys av resultatet. Kapitlet skildrar den 
aktuella insiderlagstiftningen i Sverige för att sedan redogöra för de grundläggande 
teorierna kring insiderhandel, som den effektiva marknadshypotesen, 
informationsasymmetri och signaleringshypotesen.

 

3.1 Insiderlagstiftningen i Sverige 
Handel med aktier av en person med insynsställning i ett bolag benämns insynshandel 
eller insiderhandel. Finansinspektionen (FI) är den statliga myndigheten som granskar 
denna handel. Det är viktigt att skilja på legal och illegal insynshandel. Denna studie 
kommer endast att fokusera på den legala insynshandeln. 
 
3.1.1 Insynsställning 
En person med insynsställning är enligt lag bland andra ledamot, vd, vice vd, och 
revisor. Även personer vilka äger minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet 
innehar insynsställning enligt lag. Därtill ska närstående till insynspersonens innehav 
likställas med den anmälningsskyldiges. (SFS 2000:1087, 3–5§) 
 
Nedan följer en uppräkning av fysiska personer som enligt lagen (SFS 2000:1087, 3§) 
har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag: 
 

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse, 
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess 

moderföretag, 
3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag, 
4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte 

kommanditdelägare, 
5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av 

stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller 
uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information 
om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget, 

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

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

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

3.1.2 Anmälningsskyldighet  
Enligt svensk lagstiftning ska en person med insynsställning anmäla innehav av 
finansiella instrument (SFS 2007:528) samt förändringar av dessa till FI. Därmed även 
innehav och förändringar i närståendes innehav. Anmälan ska ha inkommit till FI senast 
fem arbetsdagar efter transaktionen genomförts om inte annat föreligger. (SFS 
2000:1087, 4§, 6§) Informationen offentliggörs i ett publikt insynsregister som 
uppdateras dagligen. Syftet med detta är att motverka missbruk av insiderinformation 
samt att ge allmänheten och marknaden möjlighet att ta del av insynshandeln 
(Finansinspektionen, 2011). Detta bidrar till att marknaden blir mer transparent för 
övriga aktörer, vilket ger en möjlighet att agera på eget bevåg med denna information. 
 
Rapporteras inte insynshandel in till FI inom ovan nämnda tidsram, utgår särskild avgift 
till den ansvarige. Avgiften baseras på storleken av köpet och utgår med tio procent av 
den totala summan. Lägsta avgift är 15 000 svenska kronor och högsta avgift 350 000 
svenska kronor. FI gör enskilda bedömningar av varje fall och kan, om fallet bedöms 
ringa, besluta att del av, eller hela, den särskilda avgiften slopas. (Finansinspektionen, 
2011)  
 
3.1.3 Insiderbrott 
Insiderinformation är definierat enligt lag som;  
 
”information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är 
ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument” (SFS 2005:377, 1§)  
 
Den som agerar på sådan information för egen eller annans räkning, vid handel av det 
berörda finansiella instrumentet, kan tilldömas fängelse för insiderbrott till högst två år. 
Är brottet ringa kan personen dömas till insiderförseelse, böter eller fängelse i upp till 
sex månader. Anses brottet grovt, enligt lag, kan personen tilldömas fängelse mellan sex 
månader och fyra år. (SFS 2005:377, 2§) 
 
3.1.4 Handelsförbud 
I en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2005, avskaffades förbudet mot 
korttidshandel. En insynsperson fick inte avyttra aktier inom de tre första månaderna 
efter köp, förutom om kursen var lägre än vid köp, samt vid offentligt erbjudande. 
Lagen ersattes av ett generellt handelsförbud som innebär att en person som innehar 
speciell insynsställning är enligt lag (SFS 2000:1087, 15§), förbjuden att handla med 
värdepapper 30 dagar innan, inkluderat dagen då en ordinarie hel- och delårsrapport 
offentliggörs. De personer som berördes av förbudet mot korttidshandel är även de som 
berörs av lagändringen. De berörda personerna är därmed bolags eller moderbolags; 
ledamot, suppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, revisor samt 
revisorssuppleant. 
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3.2 Effektiva marknadshypotesen (EMH) 
Konceptet om marknadens effektivitet anses vara en av grundstommarna i 
finansieringskretsar och detta ämne har därför studerats och debatterats grundligt. För 
en kapitalmarknad skulle effektivitet betyda att all tillgänglig information återspeglas i 
de finansiella instrumentens kurser. Vilket innebär att en investerare inte skulle kunna 
tillgodogöra sig övervinster genom att agera på publik information. När informationen 
når marknaden skulle investerare omedelbart justera sina förväntningar, och kursen 
skulle därigenom ändras. (Brealey, 2003, s. 347ff) Grundstommen i EMH är att alla 
aktörer är rationella i sina värderingar och riskaversa i sina handlingar. (Shleifer, 2000, 
s 2–3).   
 
Det kan sägas vara Eugene Fama (1970) som format den effektiva marknadshypotesen 
(EMH). Fama sammanfattade och sammanställde sina företrädares forskning till vad 
som idag kan ses som en allmänt accepterad, dock kontroversiell, hypotes bland 
ekonomer världen över (Shleifer, 2000, s, 1–3). Det finns en mångfald av studier som 
under åren undersökt effektiviteten på olika marknader. Studier visar olika resultat. 
Vissa stödjer EMH, vissa menar att marknaden inte är effektiv i den bemärkelse Fama 
(1970) uttalade sig om. Avvikelser på marknaden har bevisligen existerat, vilket bidrar 
till ineffektivitet i olika grader.  
 
Enligt Fama (1970) är en kapitalmarknad effektiv då priserna alltid fullständigt 
reflekterar informationen som finns tillgänglig. Fama menar vidare att tre olika kriterier 
ska vara uppfyllda för att en kapitalmarknad, och prissättningen av den, ska ha 
förutsättningar att vara effektiv. Det första kriteriet är att det inte ska finnas några 
transaktionskostnader på marknaden för handel av tillgångar. Det andra kriteriet är att 
all information ska finnas att tillgå kostnadsfritt för alla marknadsaktörer. Det tredje 
kriteriet är att alla marknadsaktörer ska värdera informationen lika. Skulle en akties 
prissättning reflektera alla dessa kriterier skulle den vara effektivt prissatt och därmed 
skulle informationseffektiviteten på marknaden vara stark. Dessa kriterier är i 
verkligheten dock aldrig fullt uppfyllda, vilket inte krävs för att marknaden ska klassas 
som effektiv. Enligt Fama behövs det endast att ett tillräckligt antal aktörer, främst de 
som styr priserna, har tillgång till informationen. Vidare behöver inte alla aktörer 
värdera informationen lika, endast ett antal aktörer som systematiskt värderar 
informationen lika, är vad som krävs för effektivitet. (Fama, 1970, s. 387–388)  
 
3.2.1 Marknadens effektivitetsgrader  
Fama (1970, s. 388) graderade marknaden i tre underkategorier beroende på hur 
effektiviteten ansågs kunna vara; svag, halvstark och stark. En kapitalmarknad anses 
vara mer effektiv desto mer information den speglar. 
 
Den svaga formen av marknadseffektivitet (Fama, 1970, s. 388; De Ridder, 1989, s. 8; 
Jensen, 1978, s. 97) menar att informationen om historisk kursutveckling finns inräknad 
i aktiepriset. En aktör skulle därigenom inte kunna ha informationsövertag gentemot en 
annan aktör genom att tekniskt analysera historisk data. Därmed kan aktörer inte heller 
tillgodogöra sig riskjusterade abnormala avkastningar gentemot marknaden. 
 
Görs vidare ett antagande om riskneutralitet förenklas denna form av EMH till ”random 
walk” hypotesen (Shleifer, 2000, s. 6). Aktiepriser påverkas endast av nyheter, vilka är 
oförutsägbara. De är därmed slumpmässiga och omöjliga att förutspå. Under antagandet 
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av riskneutralitet skulle därmed en investerare inte kunna agera på historisk information 
och tillgodogöra sig abnormala vinster. (Kendall & Bradford Hill, 1953, s. 18; Malkiel, 
2003, s. 59) Är EMH effektiv i den svaga formen är även RWH effektiv. Ingen 
investerare kan tillgodogöra sig övervinster i aktiehandel. 
 
Vid empiriska tester av den svaga formen av EMH studeras svängningar och historik i 
aktiekurser för att se om det finns bevis att aktiekursens inte följer en förutsedd 
variation.  
 
Den halvstarka formen hävdar att aktiepriserna reflekterar all relevant och tillgänglig 
publik information. Enligt De Ridder inkluderar den halvstarka formen av EMH, 
förutom den historiska kursutvecklingen av aktien, även information om företaget 
(exempelvis halvårsrapporter). Är marknaden effektiv i denna form finns det inget 
informationsövertag för aktörer på marknaden eftersom informationen redan är 
inkorporerad i aktiepriset. För att studera om den halvstarka formen existerar kan tester 
av eventuella kursdrivande händelser utföras. Resultaten visar hur marknaden tolkar 
informationen om händelsen. (1989, s. 9–10) 
 
Denna form av EMH kommer i studien att testas genom att studera outsiders möjlighet 
till överavkastning genom att imitera insidertransaktioner på publikationsdag. 
Överavkastning för dessa aktörer ska enligt den halvstarka formen inte vara möjligt då 
informationen om den kursdrivande händelsen, insidertransaktion i denna studie, når 
marknaden på publikationsdag och aktiepriset skulle därmed justeras. Skulle studiens 
resultat visa att outsiders kan generera överavkastningar genom att imitera insiders 
skulle detta enligt Rozeff och Zaman (1988, s. 26) vara ett allvarligt undantag från 
EMH, eftersom detta bryter mot den halvstarka formen av marknadseffektivitet som 
menar att all offentlig information till fullo speglas i aktiekurserna. 
 
Den starka formen hävdar att det inte går att besegra marknaden med information som 
är privat. Detta eftersom informationen skulle komma ut på marknaden relativt snabbt 
och därigenom bli publik. (Brealey, 2003, s. 351; Dimson & Mussavian, 1998, s. 94) 
Om marknaden är effektiv i denna form, är det lönlöst att analysera utvecklingar av 
aktiekurser eller studera företags lönsamhet. Enligt De Ridder är det svårt att utföra 
studier som kontrollerar den starka formen av effektivitet. Därför används hypotesen att 
vissa aktörer på marknaden har insiderinformation och genom nyttjandet av denna 
tillgodogör sig systematisk och positiv abnormal avkastning. (1989, s. 10) De aktörer 
som i denna studie antas besitta sådan typ av information är insiders.  
 
Enligt EMH ska det därmed inte vara möjligt att tillgodogöra sig abnormala vinster vid 
aktiehandel. Vi kommer att ifrågasätta denna teori genom att studera existensen av 
överavkastningar på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor. Genom att 
vi utreder insiders möjlighet att generera överavkastningar ifrågasätter vi i första hand 
den starka formen av effektivitet som säger att all information, publik och personlig, 
reflekteras i aktiens pris. Vidare testas outsiders möjlighet till övervinster genom 
imitation av insidertransaktioner, vilket ifrågasätter den halvstarka formen av 
effektivitet, där den publika informationen ska reflekteras i aktiens pris. Utifrån 
resultatet kan vi därmed diskutera Stockholmsbörsens aktielistor Small-, Mid- och 
Large Caps effektivitet, i den starka och den halvstarka formen, under vår mätperiod. 
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Forskningen som utfördes under 60- och 70-talet fann stöd för den svaga och den 
halvstarka formen för effektivitet på marknaden, den kunde dock inte finna stöd för att 
total effektivitet kunde existera i den starka formen (Dimson & Mussavian, 1998, s. 96) 
 
Claesson (1987) undersökte effektiviteten på den svenska marknaden under åren 1978 
till 1985. Studien är uppdelat i sex delstudier och totalt inkluderas 49 av de mest 
handlade aktierna på Stockholmbörsens dåvarande A I-lista (s. 29–39). I de olika 
delstudierna finner Claesson olika bevis på effektivitetens styrka på marknaden 
beroende på studie (s. 85, 107, 124, 175–177). Slutsatsen av studierna är att den svenska 
aktiemarknaden inte varit fullt effektiv under mätperioden, men Claesson avslutar med 
att mena att den i stort ändå bör ses som effektiv. (s. 209–210) 
 
Det är emellertid viktigt att poängtera att EMH inte till fullo utesluter att investerare 
skulle kunna göra mindre abnormala avkastningar, innan avgifter och kostnader för 
transaktionerna (Dimson & Mussavian, 1998, s. 96). Detta är något vi tar i beaktande, 
men rent empiriskt utförandet av studien försvåras om dessa kostnader skulle tas med, 
därför utesluts de. 
 

3.3 Informationsasymmetri 
Insynspersoner kan förmodas ha mer information om det bolag de är verksamma i än 
övriga personer har. Denna information kan vidare tänkas ha en kurspåverkande effekt 
när den når marknaden. En insider skulle kunna agera på denna information innan den 
nått marknaden och därmed tillgodogöra sig övervinster. Det är dock enligt lag (SFS 
2005:377, 1§) förbjudet att agera på sådan information.  
 
Akerlof (1970) lade grunden till teorin om informationsasymmetri. Han menade att på 
en marknad med asymmetrisk information kommer endast varor med låg kvalitet att 
säljas. Köpare och säljare har avvikande information om varan och säljaren vet kvalitén 
på varan, vilket inte köparen vet. Köparna värderar därmed alla varor lika, om de inte 
har någon annan information. (1970, s. 489–490)  
 
Informationsasymmetrin infaller i vår studie härmed när insiders vet mer om företaget 
än outsiders. Sett till Akerlofs studie vill vi mena att både insiders och outsiders i vårt 
fall är köpare. Insiders är informerade köpare vilka har vetskap om kvalitén på varan 
(bolaget), vilket outsiders inte har, i lika stor utsträckning. Insiders (informerade 
köpare) kan därmed handla i aktier som antingen är under- eller övervärderade och 
därmed göra bättre affärer än outsiders. Insiders handlande skulle kunna påverka 
aktiekursen, vilket kan bidra påverka aktieägarna. Skulle insiders kunna använda sig av 
informationen och på så vis tillgodogöra sig övervinster skulle det betyda att den starka 
formen av effektivitet i EMH inte är uppnådd. Insiders hade då agerat på privat 
information och därigenom vunnit över marknaden (Fama, 1970, s. 387). Skulle det visa 
sig att outsiders kan ta rygg på insiders och imitera deras transaktioner och därigenom 
tillgodogöra sig överavkastningar visar detta att den halvstarka formen av EMH kan 
förkastas. Högre informationsasymmetrin bidrar till lägre effektivitet på marknaden.  
 
Enligt Huddart och Ke (2007, s. 198) är det två komponenter som ökar 
informationsasymmetrin, den historiska variationen i aktiekursen och precisionen av 
insiderinformationen. Ju högre precision insidern har i sin information och ju lägre 
precision outsiders har, desto högre abnormal avkastning kan insidern tillgodogöra sig. 
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Studier visar att avkastningen skiljer sig åt mellan insiders beroende på deras position, 
informationen de besitter är av olika värde. De som genererar högre avkastning är de 
insiders som arbetar operativt och därmed har en större insyn i företagets verksamhet 
(Lin & Howe, 1990, s. 1283; Seyhun, 1986, s. 210).  
 
Vidden av informationsasymmetrin beror på icke korrekta prissättningar av bolaget och 
insiderns kunskap om denna prissättning. Därmed är asymmetrin mellan insidern och 
marknaden en stor faktor för insiders eventuella abnormala avkastning. Högre täckning 
kan bidra till att bolaget är bättre prissatt då värdet fullt ut speglas i aktiens prissättning 
(Lakonishok & Lee, 2001, s. 88, 94).  
 
Resultat visar att små bolag tenderar att ha lägre täckning och därigenom högre 
informationsasymmetri gentemot marknaden än stora bolag. (Etebari, Tourani-Rad & 
Gilbert, 2004, s. 492–494) Detta leder till att marknaden är effektivt svagare för de 
mindre bolagen. Potentialen för insiders överavkastning blir större då bolagets aktier 
kontinuerligt prissätts fel. Rapporteras transaktionen in sent blir även publikationen 
försenad. Informationen till marknaden blir därmed fördröjd och chansen är liten att 
detta märks i aktiekursen. (Lakonishok och Lee, 2001, s. 101; Etebari et al., 2004, s. 
494). Frankel och Li (2004, s. 256) fann liknande resultat som visade att högre täckning 
bidrog till lägre informationsasymmetri och därigenom större möjlighet till 
överavkastning för insiders.  
 
Risken med små bolag som har lägre täckning är att outsiders har mindre information 
om bolagens förehavanden och de transaktioner som utförs i dem. Detta kan därmed 
bidra till att insiders i mindre bolag kan tillgodogöra sig högre överavkastning. Även 
outsiders som kan imiterar sådana transaktioner skulle därmed möjligtvis kunna 
generera överavkastning.   
 

3.4 Signaleringshypotesen 
En teori som länkar samman med informationsasymmetri är signaleringshypotesen. 
Denna teori bygger på att det finns en mängd olika signaler som sänds till marknaden 
från bolag, i form av information. Signaleffekten som når marknaden är antingen 
kostsamma eller kostnadslösa. (Levy & Lazorovich-Porat, 1995, s. 39) Exempel på 
signaleringsinformation från bolag kan vara sammanslagningar, uppköp, förändrad 
kreditgivning och förändrad vinstutdelning.  
 
Leland och Pyle (1977, s. 381–383) menar att företaget kan förmedla värdet av sitt 
bolag genom att skicka signaler till marknaden. Att insiderhandel kan bidra till bolagets 
interna effektivitet genom de signaleffekter de skickar till marknaden är vad som vidare 
framkommer av resultatet. Det kan tänkas att vissa bolag har policys eller regler där 
styrelse eller personer i ledande befattningar ombeds köpa aktier i bolaget eller att 
beslut tas att köp ska genomföras.  
 
Signaleringsinformation från insiders till marknaden är svårare att definiera eftersom 
det finns informationsasymmetri mellan aktörerna. I denna studie bedömer vi att 
signaleringseffekten är då marknaden nås av uppgifterna om en utförd 
insidertransaktion och hur den då uppfattar och agerar på denna information. Signalen 
kan vara antingen positiv eller negativ, beroende på om transaktionen innefattar ett köp 
eller en försäljning. Vid insiderköp kan marknaden uppfatta signalen som att aktien är 
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undervärderad och att en uppgång är att vänta. Outsiders skulle därmed följa insidern 
och köpa aktier i bolaget. En försäljning kan däremot signalera att aktien är 
övervärderad och en nedgång är att vänta, skulle outsiders följa insidern i dennes val att 
sälja aktier skulle marknadsvärdet för bolag därmed gå ner.  
 
Transaktionens storlek är en faktor som skulle kunna påverka signalstyrkan till 
marknaden. Etebari et al. fann att mindre transaktioner genererade högre avkastningar. 
Signalerna var inte nog stark att marknaden reagerade. Det är inte helt omöjligt att 
insiders är medvetna om att deras transaktioner har olika stora signalvärden. De kan 
därför utföra mindre transaktioner i ett försök att dölja eventuell insiderinformation för 
marknaden. Därigenom kan de öka möjligheten till högre överavkastning för sig själv. 
(s. 496–499)  
 
Det kan finnas flera skäl för insiders att handla med aktier i det egna bolaget, det 
behöver inte betyda att de har insiderinformation som de vill använda sig av, olika 
insiders kan ha olika motiv. Vi kan tänka oss att vd:ar som köper aktier i det egna 
bolaget vill skicka signaler till marknaden att bolaget går bra medan en anställd kanske 
endast köper för sin egen vinning. Kopplat till informationsasymmetrin kan det tänkas 
att marknaden anser att vd:ar har starkare information om framtiden än ”vanliga” 
anställda kan tänkas ha. Studier har visat att insiders position påverkar 
informationsövertaget (Seyhun, 1986, s. 199–202; Lin & Howe, 1990, s. 1281–1283; 
Etebari et al., 2004, s. 496–499). Det kan därmed tänka sig att insiders i olika positioner 
skickar olika starka signaler till marknaden. Vidare kan vi därmed även tänka oss att det 
finns en skillnad i överavkastning beroende på vilken position insiders har. Detta skulle 
kunna utläsas som att signalen av transaktionen beror på insiders position i bolaget.  
 
Levy och Lazorovich-Porats studie visade att signalen som sändes till marknaden när 
företagaren ägde en ansenlig andel i bolaget visade sig ha en stor betydelse för en 
investerares betalningsvilja. Vilket bidrar till ett högre pris på ett bolagets aktier och 
därmed även bolaget i helhet (1995, s. 40–41). Lakonishok och Lee (2001, s. 79, 107) 
visar dock i sin studie att signaleffekten är svag då insiders handlar, marknaden reagerar 
varken på publikationsdag eller på transaktionsdag. Resultaten visar att marknaden 
undervärderar signalerna från insiders.  Beroende på resultatet av vår studie kan vi 
diskutera om marknaden undervärderar de signaler som skickas av insiders eller om de 
anser att signalerna är starka och därmed agerar på dessa. En eventuell överavkastning 
för insidern skulle därmed försvinna efter publiceringsdag då marknaden åter justerar 
aktiepriset mot det förväntade. 
 
I likhet med informationsasymmetrin vill vi även här belysa att täckning kan vara en 
faktor som bidrar till signalering till marknaden. Har ett bolag hög täckning, vilket ofta 
är fallet i de större bolagen på Large Cap, kan detta i sig skicka signaler till marknaden 
om insidertransaktioner.  
 

3.5 Beteendebaserad finansiell ekonomi 
Teorin beteendebaserad finansiell ekonomi fokuserar på beteendet och de 
bakomliggande faktorerna för handel med värdepapper. Fokus ligger därmed på varför 
aktörer handlar, jämfört för EMH som fokuserar på hur de handlar (Cuthbertson & 
Nitzsche, 2007, s.948–949). I stort är tesen att människor inte är 100 procent rationella 
och att det är deras attityder gentemot risk och hur de värderar möjligheter som bidrar 
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till ett irrationellt beteende. Detta leder till att investerare antingen under- eller 
överreagerar i sina beslut. (Brealey, 2003, s.358–360) Denna teori går därmed emot 
EMH, som menar att människor är rationella och riskaverta.  
 
Kallunki et al. (2009, s. 40, 51) visar i sitt resultat att insiders handlar för att diversifiera 
sitt innehav och minska riskerna. Skattetryck i samband aktieförsäljning påverkar även 
insiders handlande. Vidare visar studien att insiderförsäljningar är mest informativa då 
insidern äger en större andel i bolaget och incitamentet att sälja aktier vid rätt tillfälle 
därmed ökar. Avslutningsvis påstår Kallunki et al. att insiders har ett 
informationsövertag gentemot övriga aktörer på marknaden och att insiders har flera 
personliga anledningar till varför de köper eller säljer aktier i det egna bolaget. Även 
Basu, Raj och Tchalian (2008, s. 60) presenterar bevis mot EMH och menar att 
människor ofta handlar irrationellt och oberäkneligt. 
 
Investerare är enligt flera studier inte fullt så rationella och riskaverta som EMH antar. 
Det kan bidra till att avvikelser på marknaden existerar och att möjligheter till 
överavkastning för en del aktörer ökar.   
 

3.6 Informationseffektivitetsmodellen 
Den egenutformade modellen nedan redogör för relationerna mellan insiders och 
outsiders. Den visar hur informationsasymmetri och marknadens effektivitet samverkar. 
Samt att signaler som skickas till marknaden har olika stora signalvärden beroende på 
olika faktorer. För att minska asymmetrin och därigenom uppnå högre 
marknadseffektivitet, bör bolaget (insiders) skicka starka signaler med högt signalvärde. 
 

 
 

Figur 2. Informationseffektivitetsmodellen (Olofsson & Wahlberg, 2011) 
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3.7 Sammanfattning teoretisk referensram 
I detta kapitel har vi introducerat de grundläggande teorierna bakom insiderhandel. 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna, för denna studie, nämnda i 
detta kapitel.  
 

Insiderlagstiftningen 
Ø En insynsperson måste enligt lag rapportera innehav och förändring av 

detta till FI inom fem handelsdagar 
Ø Handelsförbud – 30 dagar innan, samt dagen för ordinarie delårsrapport  
Ø Insiderinformation; ”information om en icke offentliggjord eller inte 

allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på 
finansiella instrument” (SFS 2005:377, 1§) 
 

Effektiva marknadshypotesen 
Ø Tre kriterier för effektiva marknader; inga transaktionskostnader, all 

information finns att tillgå kostnadsfritt för alla aktörer och att alla 
marknadsaktörer värderar informationen av marknaden lika 

Ø Stark form; all privat information är inkluderat i aktiepriset – insiders 
kan inte göra övervinster 

Ø Halvstark form; all publik information är inkluderat i aktiepriset – 
outsiders kan inte göra övervinster 
 

Informationsasymmetri 
Ø Insiders antas ha mer information än outsiders, denna information kan 

antas skilja sig mellan insiders i olika positioner 
Ø Insiders i mindre bolag kan tänkas ha högre asymmetri mot marknaden 

än insiders i större bolag 
Ø Historisk variation i aktiekursen och precision av insiderinformation är 

två faktorer som ökar asymmetrin 
 

Signaleringshypotesen 
Ø Insiders skickar signaler till marknaden med sina transaktioner 
Ø Köp = positiv signal, försäljning = negativ signal 
Ø Signalerna kan skilja sig beroende på insiderns position samt bolagets 

storlek beroende på dess täckning 
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4 Tidigare empirisk forskning 
 

Sedan Fama publicerade den sammanfattande artikeln om EMH, i början av 70-talet, 
har en rad olika artiklar visat att EMH inte behöver vara tillförlitlig i alla lägen. 
Emirisk forskning har visat att insiders, respektive outsider, kan tillgodogöra sig 
abnormal avkastning vid aktiehandel. Även forskning som motsäger sig dessa resultat 
existerar. Den internationella forskningen om insiderhandel kan sägas ha pågått sedan 
mitten av 1970-talet. Genom att insiderhandeln är reglerad, i de flesta länder, och 
transaktioner måste registreras möjliggörs forskning kring detta fenomen. I USA är 
Securities and Exchange Commission (SEC) motsvarigheten till svenska FI.  
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för några av de mest citerade studierna inom 
området samt studier intressanta för undersökningens syfte och problemställning. 
Kapitlet börjar med en tabell där inkluderad forskning sammanställts i enlighet med 
studiens utredningssyften. Efter detta följer en kortare redogörelse för var och en av 
dessa studier. 

 

4.1 Tabell – Tidigare resultat 
Tabell 1 visar de tidigare empiriska studierna som finns upptagna i detta kapitel. 
Blankning av cell ( - ) menas att studien inte behandlar dessa aspekter. För grundligare 
redovisning av studierna se avsnitt 4.2. 
 

Tabell 1. Sammanställning av tidigare empiriska studier 
Författare, År Undersökningsperiod, 

Land 
Överavkastning 

Insider 
Överavkastning 

Outsider 
Överavkastning 

Aktielista/transaktion/position 
Jaffe, 1974 1962 – 1968, USA JA - Transaktionsstorlek: NEJ 
Finnerty, 1976 1969 – 1972, USA JA - - 
Seyhun, 1986 1975 – 1981, USA JA NEJ Aktielista: JA 

Transaktionsstorlek: NEJ 
Position: JA 

Rozeff & Zaman, 
1988 

1973 – 1982, USA JA JA - 

Rundfelt, 1989 1982 – 1985, Sverige NEJ NEJ - 
De Ridder, 1989 1980 – 1988, Sverige NEJ - - 
Lin & Howe, 1990 1975 – 1983, USA JA NEJ Aktielista: NEJ 

Transaktionsstorlek: NEJ 
Position: JA 

Pope, Morris & Peel, 
1990 

1977 – 1984, England JA JA - 

Seyhun, 1992 1975 – 1989, USA JA - Aktielista: JA 
Chowdury, Howe & 
Lin, 1993 

1975 – 1986, USA NEJ NEJ - 

Bettis, Vickrey & 
Vickrey, 1997 

1985 – 1990, USA JA JA - 

Eckbo & Smith, 1998 1985 – 1992, Norge NEJ - Transaktionsstorlek: NEJ 

Lakonishok & Lee, 
2001 

1975-1995, USA JA - Aktielista: JA 

Jeng, Metrick & 
Zeckhauser, 2003 

1976 – 1996, USA JA - Aktielista: NEJ 
Transaktionsstorlek: JA 

Position: NEJ 
Nilsson, 2003 1987 – 1999, Sverige JA JA - 
Wahlström, 2003 2000 – 2002, Sverige JA JA Aktielista: JA 
Etebari, Tourani-Rad 
& Gilbert, 2004 

1995 – 2001, Nya 
Zeeland 

JA - Aktielista: JA 
Transaktionsstorlek: JA 

Position: JA 
Cheuk, Fan & So, 
2006 
 

1993 – 1998, Hong 
Kong 

JA JA Aktielista: JA 
Transaktionsstorlek: JA 

Position: JA 
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4.2 Tidigare studier inom området insynshandel 
Nedan följer studierna från tabell 1. Studierna är i kronologisk ordning, avsnittet inleds 
med en studie publicerad 1974 och avslutas med en studie publicerad 2006.  
 
Jaffe (1974) är en av pionjärstudierna inom området insynshandel och är även väl 
refererad. Jaffe analyserar om insiderhandel kan ligga till grund för 
investeringsstrategier. Insidertransaktioner i 200 utvalda värdepapper studerades på fem 
slumpmässigt utvalda månader mellan åren 1962 – 1968. Studien visar att insiders efter 
två månaders ägande av en aktie gör en kumulativ genomsnittlig avkastning på cirka två 
procent bättre än marknaden i övrigt, efter att transaktionskostnaderna har räknats bort. 
Efter ytterligare åtta månader är denna vinst fem procent och efter tio månader är 
överavkastningen sju procent. Detta resultat visar att insiders besitter speciell 
information, och att informationen som offentliggjorts inte värderas av marknaden. 
Jaffe (1974, s. 418–419) delade inte upp köp och sälj var för sig och det vi kan därmed 
inte se vilken transaktionstyp som ger högre relativt lägre avkastning. Vidare hittades 
inga samband mellan transaktionsstorlek och abnormal avkastning (s. 422–423). 
 
Finnerty (1976) är även den en pionjärstudie som följer upp Famas (1970) arbete om 
EMH. Studien kritiserar den starkaste formen av EMH, att all information skall vara 
fullt relaterad till en akties marknadspris samt att ingen aktör på marknaden skall ha 
möjlighet till monopolistisk tillgång till information. Genom att testa om insiders 
genererar högre avkastning än marknaden kan resultat visa om den starkaste formen av 
marknadseffektivitet existerar. Denna studie sträcker sig mellan åren 1969–1972, och 
aktiedata från NYSE och ”Official Summary of Stock Transactions” används. Av 
resultatet framkommer att insiders kortsiktigt har möjlighet att identifiera situationer 
både vid köp- och säljtransaktioner i sina företag och att effekten av abnormal 
avkastning är som störst den första månaden vid köptransaktioner. Denna upptäckt visar 
att den starkaste formen av EMH kan förkastas. (s.1141ff) 
 
Seyhun (1986) genomförde en studie med information som publicerats i ”Official 
Summary” och analyserar över 60 000 insidertransaktioner i 769 företag mellan åren 
1975 till 1981 (s.189). Resultat visar att den största effekten av insidertransaktionen 
infaller främst de första 100 dagarna. Insidern genererar då en abnormal överavkastning 
på tre procent och en abnormal underavkastning på knappt två procent. Detta visar att 
insiders köper, respektive säljer, en aktie innan information om en händelse publiceras 
och kan därmed förmå att generera en överavkastning. Resultatet visar att 
överavkastningen inte är lika stor som i Jaffes (1974) studie eftersom vinsten skulle 
försvinna vid med tillägg för transaktionskostnader. Vidare visar resultaten att 
transaktionsstorleken inte har någon betydelse men att bolagsstorlek och att insiderns 
position i företaget har det. Mindre bolag ger högre avkastning samt att VD:ar och 
styrelsemedlemmar gör högre avkastning än övriga (s. 199–202). Studien visar även att 
outsiders inte kan generera en överavkastning genom att replikera insiders transaktioner 
(s. 210).  
 
Rozeff och Zaman (1988) studerade 1973 till 1982 den amerikanska marknaden. Ett 
kriterium för att en insidertransaktion skulle räknas som köp respektive sälj var att tre 
insiders agerar likadant medan ingen agerar motsatt, inom samma månad (s. 28). 
Studien visar att outsiders kan imitera insiders och generera överavkastning, cirka tre 
procent på tre till tolv månader. De menar därmed att avvikelse existerar från den 
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halvstarka formen av EMH. Största delen av avkastningen försvinner då 
transaktionskostnader (två procent) dras av, när författarna använder justerad abnormal 
avkastningsberäkning. Vidare visar resultaten att insiders kan tillgodogöra sig 
överavkastningar, justerat och efter transaktionskostnader dock endast drygt tre procent 
årligen. Detta resulterar i att de inte kan påstå att den starka formen av EMH existerar 
(s. 38–39). Tilläggas bör att författarna har, antagit två månaders 
rapporteringsfördröjning, vilket skulle kunna påverka utfallet av studien. 
 
Rundfelt (1989) är en av de få svenska studier som utförts inom detta område, oss 
vetande. I sin studie presenterar han resultat där outsiders inte har möjlighet att göra 
överavkastningar genom information om insiderhandel, detta eftersom marknaden 
anpassar sig till informationen direkt (s. 89). Vad som bör sägas är att författaren inte 
hade information om publikationsdag och därför inte kunde säga säkert att detta gällde. 
Rundfelt finner mindre bevis på att insiders gör bättre affärer än övriga marknaden, 
dock finns det inget signalvärde i deras transaktioner (s.62–63). Vidare finner Rundfelt 
att köptransaktioner ger bättre avkastning än säljtransaktioner (s. 56–59). 
 
De Ridder (1989) studerade den svenska marknadens effektivitet vid börsstopp. I 
resultatet framkom att en kurskorrigering till jämviktspriset sker i direkt anslutning till 
börsstoppet. Detta, menar De Ridder, tyder på att den svenska aktiemarknaden kan 
betecknas effektiv vad gäller börsstopp och informationen som når marknaden vid dessa 
händelser. (s. 53) Vidare har studien inte hittat belägg för att insiders har använt eller 
skulle kunna ha använt sig av kursdrivande information för att tillgodogöra sig 
abnormal avkastning. (s. 49–53) 
 
Lin och Howe (1990) utförde en studie på den amerikanska marknaden under åren 1975 
till 1985. Liknande Rozeff och Zaman (1988) valde författarna att en intensiv 
transaktionsmånad skulle innefatta tre insidertransaktioner av lika slag, medan ingen 
transaktion av det andra slaget ska ha utförts. Studien undersökte om insiders kan 
förutspå aktieutvecklingen från sex månader innan. Resultatet visade att insiders kan 
generera abnormal avkastning då de handlar på värdefull information. Vidare tyder 
resultatet att outsiders inte kan imitera insidertransaktioner och därigenom tillgodogöra 
sig överavkastning. (s. 1274–1280) Att bolagets storlek eller transaktionsstorlek skulle 
ha någon påverkan på insiders möjlighet till överavkastning tyder inte resultatet på. 
Däremot finner Lin och Howe att insiderns position i bolaget påverkar 
överavkastningen. Insiders i verksamheten, såsom VD:ar, tjänstemän och 
styrelseledamöter, genererar högre avkastning än utomstående aktieägare. Detta visar att 
insiders med mer information om verksamheten gör högre avkastning. (1990, s. 1281–
1283) 
 
Pope, Morris och Peel (1990) studerade den engelska marknaden under åren 1977 till 
1984, som efter filtreringar och bortfall inkluderade 564 transaktioner. Författarna 
hittade resultat som visade att insiders kunde tillgodogöra sig övervinster. De hade svårt 
att se om samma gällde för outsiders då information om publicering inte existerade (s. 
369–371). Resultaten visade dock att outsiders kan agera på information om 
insidertransaktioner och därigenom göra övervinster, detta utan transaktionskostnader 
(s.378).  
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Seyhun (1992) studerade insidertransaktioner mellan 1975 och 1989 för att se om en 
akties framtida värde kan förklaras genom de transaktionerna som har genomförts i 
aktien. Med hjälp av historisk insiderdata kunde man förutse aktiers pris ett år senare. 
Användandet av insiderdata kunde ge en högre förklaringsgrad för framtida 
kursutveckling. (s. 1303) Utvecklingen var större i mindre bolag (1992, s. 1329) vilket 
tyder på att insiders i små bolag gör högre avkastning. Resultatet visade även att 
marknaden inte verkade reagera på varken transaktionsdag eller publikationsdag. Dock 
använde Seyhun sig av tre månaders fördröjning från transaktionsdag till 
publikationsdag, vilket kan ha påverkat resultatet, att marknaden inte verkade reagera. 
 
Chowdhury, Howe och Lin (1993) använde data från SEC. Åren studien innefattade var 
1975 till 1986. Slutsatserna i studien var att antalet felprissättningar insiders upptäcker 
är relativt liten och att väldigt en låg grad av denna felaktiga prissättning kan relateras 
till oförutsedda makroekonomiska faktorer. Vidare menar de att en investerare inte kan 
använda sig av insiderinformation för att förutse utvecklingen för en aktie åtta veckor 
fram i tiden, som Seyhuns (1992) resultat påvisade. (s. 431, 437) 
 
Bettis, Vickrey och Vickrey (1997) använder sig av transaktioner publicerade av SEC 
från åren 1985 till 1990. I resultatet framkom att både insiders och outsiders hade 
möjlighet till abnormala avkastningar under mätperioden. I båda fallen var köp mer 
vinstgivande än säljtransaktioner. Detta resultat menar Bettis et al. inte stödjer den 
halvstarka formen av EMH (s. 60–62), eftersom outsiders enligt denna form inte skulle 
kunna tillgodogöra sig överavkastningar. Vidare visar resultaten i studien att längre 
period mellan transaktionsdag och publikationsdag, försämrar outsiders möjlighet till 
överavkastning (s. 62–63).  
 
Eckbo och Smith (1998) studerade den norska insiderhandeln mellan åren 1985 till 1992 
och utvecklade en helt ny metod för att ta fram den förväntade avkastningen hos en 
tillgång. De använde sig av professionellt förvaltade fonder i jämförelsen med 
insiderportföljen eftersom de ansåg att tidigare forskning allt för ofta resulterade i att 
överavkastning genererades. Studiens resultat visade att insiders inte genererar någon 
överavkastning på Oslo Börsen och marknaden ansågs därmed vara effektiv (s. 496). 
Resultatet kan dock bero på att författarna analyserat den abnormala avkastningen hos 
en tillgång på ett annorlunda sätt än tidigare händelsestudier, eftersom de med ”vanliga” 
metoder fann en liten överavkastning för insiders (s. 487).  
 
Lakonishok och Lee (2001) analyserar transaktioner gjorda mellan åren 1975 till 1995 
med företag noterade på NYSE, AMEX och Nasdaq, totalt ingick över en miljon 
transaktioner ingick i studiens underlag. Trots att insideraktiviteter har fått så stor 
uppmärksamhet visar resultatet ingen tendens på att marknaden skulle handla upp aktien 
när insiderinformation publiceras, denna information ignoreras av marknaden i stort. 
Studien visar vidare att insidertransaktioner kan vara användbart för en investerare att 
förutse den framtida utvecklingen för en aktie och att informationen därigenom kan 
användas som ett redskap att köpa in sig i aktien vid rätt tillfälle. (s. 80, 82, 107) Trots 
att marknaden reagerar milt på både transaktionsdag och publikationsdag finns det ändå 
tecken på att de reagerar innan publikationsdagen (s. 90). Insiders är bättre på att förutse 
utvecklingen för små företag, vilket även tidigare studier visar. Detta menar författarna 
beror på att större företag till ansenligare grad är prissatta på ett korrekt sätt. De finner 
även att insiders är skickligare på att avgöra marknadsklimatet, är insiders optimistiska 
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går börsen bättre, är de pessimistiska går börsen sämre. Överavkastningen är större för 
köp än för säljtransaktioner. (s. 94, 98, 101, 103) 
 
Jeng, Metrick och Zeckhauser (2003) granskade i sin studie över 558 000 transaktioner 
mellan åren 1976 till maj 1996 för att finna bevis på om insiders lyckades tillgodogöra 
sig överavkastning sina transaktioner. De fann att vid köp lyckades insiders generera en 
överavkastning på sex procent per år (s. 459–460). Författarna undersökte vidare om 
personens position i företaget samt om företagets storlek hade någon betydelse för hur 
väl de lyckades generera överavkastning. Det visade sig att ingen av dessa faktorer hade 
någon betydelse för utfallet. Det Jeng et al. däremot kunde bevisa var att köp av större 
volymer av aktier genererade en högre överavkastning än köp av mindre volymer. (s. 
461–466) 
 
Nilsson (2003) studerade alla bolag på Stockolmsbörsen under åren 1987–1998 för att ta 
reda på lönsamheten för två olika investeringsstrategier (2003, s. 1, 7). Portföljerna 
kategoriseras inte likt tidigare amerikanska studier utan delas endast upp i köp och sälj. 
Skillnaden mellan intensiva köp- och säljportföljer är drygt tolv procent. Resultatet 
visar att insiderköp är mer informativa än insiderförsäljningar och Nilsson menar 
därmed att många insidertransaktioner kan ses som starka signaler till marknaden (s. 2, 
13–14). Vidare visar resultaten att insiders är lyckosamma då de undviker förluster när 
de säljer övervärderade aktier. Tillväxtaktier som insiders köper genererar högre 
avkastning än tillväxtaktier som insiders säljer, dock är detta endast signifikant när det 
testas med förhållandet försäljning/pris (s. 21).  
 
Wahlström (2003) utförde en studie på den svenska marknaden under 2000 till 2002. 
Studien är uppdelad efter vilken aktielista bolaget låg på under mätperioden, den är 
dock inte uppdelad efter köp och säljtransaktioner. Resultatet visade att insiders kunde 
tillgodogöra sig mindre abnormala avkastningar och att outsiders kunde göra samma om 
portföljen innehades i tre månader, dock utan transaktionskostnader. Avkastningen var 
något bättre i större bolag än i små bolag, dock endast en procent. (2003, refererad i 
Kallunki et al., 2009, s. 39; Hultenius et al., 2007, s. 15; Backman et al., 2011, s. 15; 
Johansson & Knopp, 2005, s. 17) 
 
Etebari, Tourani-Rad & Gilbert (2004) studerade den Nya Zeeländska marknaden 
under åren 1995 till 2001. Studiens resultat visade att insiders kunde generera abnormal 
avkastning, där köptransaktioner genererade högre avkastning än säljtransaktioner (s. 
491). Studiens fokus låg på den fördröjda rapporteringen av insidertransaktioner, de 
transaktioner som inte är tvungna att rapporteras direkt, och det var även dessa 
transaktioner som visade sig innehålla den största delen av överavkastningen. Gällande 
bolagsstorlek fann Etebari et al. att insiders i mindre bolag gjorde bättre avkastning än 
de i större bolag, både vid köp- och säljtransaktioner. Detta relaterar de till graden av 
täckning och att de mindre bolagen inte är lika undersökta som större bolag. Entydiga 
resultat visar att insiders med större tillgång till information, såsom ordföranden och de 
som innehar ledande positioner genererade högre avkastning vid köp än de i icke 
ledande positioner. Vid säljtransaktioner var resultatet omvänt och visade att VD:ar till 
och med förlorade på sina transaktioner. Slutsatsen av detta var att insiders som har 
bättre kunskap jämfört med marknaden gör högre avkastningar. Vidare fann Etebari et 
al. att mindre köp- och säljtransaktioner genererade högre avkastningar än större 
transaktioner, där de även fann att större köptransaktioner genererade lägre avkastning 
än förväntat. Detta stödjer tesen om att insiders utför mindre transaktioner för att 
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minska risken för marknadsreaktioner och därigenom generera överavkastning. (s. 496–
499)  
 
Cheuk, Fan & So (2006) utförde en studie på insiderhandel i Hong Kong under åren 
1993 till 1998. Resultatet visade att insiders kan generera abnormal avkastning under en 
20 dagars period. Då den aggregerade överavkastningen bestod under hela perioden, 
inkluderad publikationsdag, drogs slutsatsen att outsiders även kan generera 
överavkastning genom att imitera insiders. Outsiders överavkastning vid sälj var cirka 
två procent, efter transaktionskostnader. Överavkastning existerade för insiders och 
outsiders i såväl köp- som säljtransaktioner, dock var den avkastningen (undvikandet av 
förlust) högre för sälj än för köp, vilket är avvikande jämfört med några av de 
amerikanska studierna. (s.81–82) Vid tester av bolagsstorlek visade det sig att de enda 
köptransaktionerna som genererade överavkastning var i dem minsta bolagen, 2,65 
procent. För säljtransaktioner genererades abnormal avkastning i alla bolagsstorlekar, 
dock högst för små bolag, -6,9 procent, och lägst för stora bolag, 2,2 procent. Att små 
bolag genererar högre avkastning relaterar författarna till att informationsasymmetrin 
gentemot marknaden är större i denna grupp. (s. 83–86) Resultaten vid tester gällande 
transaktionsstorlek visade att vid säljtransaktioner genererade alla grupper 
överavkastning, dock som högst vid större summor, -6,29. Köptransaktioner däremot 
visade sig innehålla lite information. Outsiders genererar högst överavkastning genom 
att följa större säljtransaktioner och nära nog ingen överavkastning genom att imitera 
köptransaktioner. (s. 88)  
 

4.3 Insidertransaktionsmodellen 
Nedan visas en figur där vi sammanfattat sambanden mellan insidertransaktion, 
marknadens reaktion, överavkastning och EMH. Modellen utformades för bringa 
klarhet till relationen mellan insidertransaktion, överavkastning och EMH:s tre grader 
av marknadseffektivitet. 
 
När en insidertransaktion genomförs signaleras detta till marknaden genom publikation 
i finansinspektionens insynsregister. Vid publicering sker antingen en reaktion eller 
ingen alls på marknaden. En reaktion innebär att marknaden omvärderar aktien, 
möjlighet till överavkastning elimineras och den starka formen av 
marknadseffektiviteten vidhålls. Sker däremot inte någon reaktion kan en möjlighet till 
överavkastning skapas för både insiders och outsiders. Transaktioner med möjlighet till 
överavkastning för insiders baserad på privat information leder till den halvstarka 
formen av marknadseffektiviteten. Outsiders möjlighet att imitera transaktioner leder till 
den svaga formen av marknadseffektiviteten.  
 

 
 

Figur 3. Insidertransaktionsmodellen (Olofsson & Wahlberg, 2011) 
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5. Praktisk metod 
 

I detta kapitel kommer det praktiska tillvägagångssättet i studien att förklaras. Vi har 
använt oss av en händelsestudie, vilket anses vara ett bra tillvägagångssätt för att 
upptäcka eventuella abnormala avkastningar runt en händelse. Det totala antalet 
insidertransaktioner uppgår till 9 540 stycken, efter filtreringar och bortfall. Urvalet 
delas upp i olika kategorier för att underlätta analys av resultatet och för att kunna 
lokalisera faktorer som kan påverka eventuell abnormal avkastning och därigenom 
vara intressant för investerare att ta fasta på.  

 

5.1 Händelsestudie – Tillvägagångssätt 
För att kunna mäta effekten av hur en speciell händelse påverkar priset på en tillgång 
kan man använda sig av en händelsestudie. (MacKinlay, 1997, s.13) Utförandet av en 
händelsestudie har enligt Kothari och Warner (2006, s. 7–8) inte genomgått några stora 
förändringar sedan pionjärstudierna i slutet av 60-talet. Fokuset med händelsestudier 
ligger fortfarande vid att mäta den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 
för en aktie.  
 
Studien skall utreda om insiders, och outsiders som imiterar dem, kan generera en 
överavkastning högre än förväntat. Vi anser därför att en händelsestudie är en lämplig 
metod för att studera detta. Tillvägagångssättet har använts av bland andra Del Brio, 
Miguel och Perote (2002, s. 78) som liknande fenomen. 
 
Enligt MacKinlay (1997, s.13ff) kan tillvägagångssättet för att konstruera en 
händelsestudie delas upp i fem steg. Nedan följer en kort beskrivning av varje steg, för 
mer argumentation och redogörelse om varje steg, se nästföljande avsnitt i kapitlet. 
 

1. Definiera händelsen 
I denna studie skulle händelsen kunna definieras antingen som transaktionsdag 
eller publikationsdag. Eftersom studien ämnar utreda insiders möjlighet till 
överavkastning har händelsen, τ, definierats som transaktionsdag. Utanför denna 
händelse brukar ett händelsefönster definieras, detta har vi satt till 
händelsedagen plus/minus tio dagar, totalt blir händelsefönstret därmed 21 
dagar. Då vi även ska utforska outsiders möjlighet till överavkastning genom att 
handla på information om insidertransaktioner, kommer publikationsdag att 
sättas som händelsedag i ett andra steg.  
  

2. Urval 
Insynstrasaktioner, genomförda och enligt lag rapporterade till FI, i bolag listade 
på OMX Stockholms Small-, Mid- och Large Cap-listor mellan första januari 
2006 till och med sista december 2010. Urvalet klassas därmed som ett 
totalurval. Vidare utförs kategorisering beroende på aktielista, 
transaktionsstorlek och insiders position i bolaget för sammansättning av 
portföljer.  
 

3. Normal- och abnormal avkastning. 
För att kunna avgöra om insiders, och outsiders, har möjlighet att tillgodogöra 
sig övervinster måste en förväntad avkastning beräknas, den avkastning som 
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skulle ha alstrats om händelsen inte hade skett. För att beräkna den förväntade 
avkastningen används marknadsmodellen. Den abnormala avkastningen 
beräknas genom skillnaden mellan den faktiska och den förväntade 
avkastningen.  
 

4. Definiera vad som ska testas.  
Den huvudsakliga nollhypotesen som kommer att användas i alla tester är att 
den faktiska avkastningen är lika med den förväntade. Detta kommer att 
undersöka om insiders och outsiders, kan generera abnormal överavkastning 
gentemot marknaden i sin helhet. Det som testas i detta fall är styrkan av 
effektivitet på den svenska marknaden och mer specifikt på Stockholmbörsens 
Small-, Mid- och Large Cap-listor. Vidare kommer hypoteser rörande aktielista, 
transaktionsstorlek och insiderns position i bolaget att utredas för att ta reda på 
om dessa faktorer har någon påverkan på eventuell överavkastning.   
 

5. Definiera statiska tester.  
Det statistiska testet som kommer att användas i studien för att testa hypoteserna 
är Student-t test. Signifikansnivåerna som kommer att användas är en procent 
och fem procent, vid värden överstigande dessa kan nollhypotesen förkastas.  
 

5.2 Definition av händelse och händelsefönstret 
Första steget för att genomföra en händelsestudie är att definiera vad som ska studeras, 
händelsen samt tidsperioden som är relevant, det vill säga händelsefönstret (MacKinlay, 
1997, s. 17). Vad som ska studeras kan benämnas händelsen, det vill säga då något 
inträffar. Det finns två olika händelser som kommer att ligga till grund för vår studie, 
transaktionsdag och publikationsdag.   
 
5.2.1 Händelsen 
Händelsen i vår studie är då insiders genomför ett köp eller en försäljning av aktier i det 
egna bolaget, transaktionsdagen. Insiders har efter transaktionen fem handelsdagar att 
rapportera att detta till FI. Därmed betyder detta att trots att en transaktion har 
genomförts, har marknaden inte tillgång till informationen förrän den har rapporterats 
och slutligen publicerats av FI. Denna studie definierar en händelse, τ, som; en 
aktietransaktion genomförs av en insider. 
 
Delsyftet med studien är att utforska outsiders möjlighet till överavkastning och vi 
kommer därför att, i ett andra steg, använda oss av publikationsdagen som händelsedag. 
Informationen om insidertransaktionen finns nämligen inte tillgänglig för utomstående 
investerare innan en publicering har skett. Genomförandet av den andra delen av studien 
kommer att följa samma process som den första delen. Alla steg i händelsestudien 
kommer därmed att utföras för två olika händelser, transaktionsdag och 
publikationsdag. 
 
5.2.2 Händelsefönster 
Vid en händelsestudie måste även ett händelsefönster fastställas. Händelsefönstret 
utgörs av en period innan och efter händelsen, τ. Genom att definiera ett händelsefönster 
kan eventuell abnormal avkastning beräknas för händelsen samt tiden närmast denna. 
Det är viktigt att händelsefönstret och skattningsfönstret inte överlappar, annars kan 
avkastningarna kring händelsen påverkar skattningsparametrarna i marknadsmodellen.  
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Tidigare empiriska studier har använt sig av olika långa händelsefönster, vilket enligt 
MacKinlay beror på vad man vill studera. (1997, s. 15–20) Vi har i denna studie 
definierat händelsefönstret, se figur 4, till att innefatta tio dagar innan, T1, och tio dagar 
efter, T2, inkluderad transaktionsdag (publikationsdag), τ, totalt blir händelsefönstret 
därmed 21 dagar. Att händelsefönstret är satt till tio dagar före och efter, är på grund av 
att vi vill eliminera eventuella påverkningar händelsen kan ha på betvärdet.  
 
Händelsefönstret på 21 dagar kan betecknas som kort. Valet av ett kort händelsefönster 
grundar sig i att korta händelsefönster ger mer pålitliga resultat än långa händelsefönster 
(Kothari & Warner, 2006, s. 17). Användandet av långa fönster kan ge snedvridningar i 
resultatet och det är svårt att påstå att det var händelsen som låg till grund för något som 
sker längre fram i tiden. Det är även svårare att upptäcka abnormala avkastningar 
genom användandet av långa händelsefönster. Det existerar naturligtvis övriga 
makrofaktorer som kan påverka en akties kurs och därigenom avkastningen på aktien. 
Genom att använda oss av ett kortare händelsefönster kan vi ändå med högre 
tillförlitlighet hävda att eventuell abnormal avkastning relaterar till händelsen, det vill 
säga antingen transaktionsdag eller publikationsdag.  
 

 
Figur 4. Händelsefönster & skattningsfönster 

 

5.3 Portföljurval 
Urvalet för denna studie är de insidertransaktioner som genomförts i bolag listade på 
OMX Stockholms Small-, Mid- och Large Cap-listor under åren 2006 till och med 
2010, där insynspersonerna i bolagen, enligt lag, är tvingade att rapportera sina 
transaktioner till FI. Urvalet är därmed ett totalurval. Bolagen som är representerade i 
studien finns att återfinna i Appendix 1.  
 
Efter att ha studerat ett flertal tidigare empiriska studier och upptäckt ett antal relevanta 
kriterier för vad som kan påverka eventuell överavkastning har vi delat in urvalet i olika 
kategorier. Portföljer kommer därefter att sättas samman. Innan indelningen i kategorier 
nedan sker, delas urvalet in i köp- respektive säljportföljer, detta är överlag vad tidigare 
studier har gjort (se bland andra Finnerty, 1976, s. 1141ff; Jeng et al., 2003, s. 459–
460). Vi kommer i och med det totalt att studera 52 stycken portföljer, insiders och 
outsiders inkluderat. 
 
5.3.1 Kategori: Köp- och säljtransaktioner 
I tabell 2 kan vi se alla insidertransaktioner utförda under mätperioden. Dessa är 
uppdelade på år och köp respektive sälj. Fördelningen över antalet transaktioner per år 
är relativt jämnt, mellan 17 och 25 procent. Utmärkande för alla år är att insiders har 
utfört fler köptransaktioner än säljtransaktioner. Slående fakta är år 2008, då 
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köptransaktionerna stod för hela 86 procent av genomförda transaktioner, jämfört med 
2006, då köptransaktionerna stod för 63 procent av insiderhandeln.  
 

Tabell 2. Insidertransaktioner åren 2006 – 2010 
ÅR KÖP SÄLJ TOTALT 
2006 1068 640 1708 
2007 1844 514 2358 
2008 1910 310 2220 
2009 1122 484 1606 
2010 1150 498 1648 
TOTALT 7094 2446 9540 

 
5.3.2 Kategori: Aktielista 
Den första kategorin delar in urvalet beroende på vilken Cap-lista bolaget 
insidertransaktionen utförs i, ligger på idag. Vilken lista ett börsnoterat bolag ligger på 
avgörs av vilket börsvärde bolaget har. Det kan finnas fall i vår studie där bolag har bytt 
lista under vår mätperiod, dock anser vi inte att detta kommer att påverka vårt resultat 
nämnvärt och bedömer det som lämpligast att se till vilken lista bolaget ligger på idag. 
 
Börsvärdet är vad som avgör på vilken lista bolaget ligger, bolag på Small Cap har ett 
börsvärde mindre än 150 miljoner euro, bolag på Mid Cap har ett börsvärde från 150 
miljoner till 1 miljard euro och bolag på Large Cap har ett börsvärde över 1 miljard euro 
(Gleisner, 2011). Tidigare studier har presenterat resultat där insiders avkastning skiljer 
sig åt, beroende på bolagsstorlek. Seyhun är en av dessa studier, som visar att mindre 
bolag gör högre avkastning än större bolag (1986, s. 199–202). 
 
Vi ställer oss därmed frågan om insiders eventuella övervinster skiljer sig åt, beroende 
på vilken lista bolaget ligger på, därmed vilken storlek bolaget är. Vidare kommer vi att 
studera om outsiders, genom att imitera insidertransaktioner, kan tillgodogöra sig 
abnormal avkastning.  
 
Tabell 3 visar att transaktioner är relativt jämnt fördelat på de tre aktielistorna, dock 
marginellt fler transaktioner i bolag på Large Cap-listan. Köptransaktionerna ligger i 
överkant på alla listor, mellan 69 och 84 procent.  
 

Tabell 3. Insidertransaktioner fördelat på aktielista 
LISTA KÖP SÄLJ TOTALT 
SMALL 2177 968 3145 
MID 2276 985 3261 
LARGE 2641 493 3134 
TOTALT 7094 2446 9540 

 
5.3.3 Kategori: Transaktionsstorlek 
Andra kategorin i vår studie benämns transaktionsstorlek och har skapats med avsikten 
att studera om insiders abnormala avkastning skiljer sig åt beroende på 
transaktionsstorleken, samt om outsiders möjlighet till överavkastning skiljer sig åt i 
samma avseende. Det kan vara rationellt att anta att marknaden reagerar starkare på 
större insidertransaktioner, att signalen till marknaden är större. Det finns tidigare 
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studier som visat resultat där avkastning och transaktionsvolym har haft ett samband 
(Jeng et al., 2003, s. 461–466; Etebari et al., 2004, s. 496–499; Cheuk et al., 2006, s. 
88). Studier visar även motsatsen (Jaffe, 1974, s.422–423; Seyhun, 1986, s. 199–202; 
Lin & Howe, 1990, s. 1281–1283; Eckbo & Smith, 1998, s. 487).  
 
Jeng et al. (2003, s. 461–466) studerade transaktionsvolymen. Vi har i denna studie valt 
att i stället undersöka värdet av transaktionen. Detta gjordes genom att multiplicera 
volymen aktier med aktuell slutkurs för transaktionsdagen. Genom att analysera 
transaktionsstorlek anser vi på ett bättre sätt kan utröna vilka transaktionsstorlekar som 
kan vara intressant för en outsider att imitera. Det är även lättare att relatera till då 
samma volym av aktier kan vara värda olika mycket. Insynstransaktionerna är indelade i 
fyra kategorier beroende på summan av transaktionen; 100 000 – 500 000 SEK, 500 
000 – 2 000 000 SEK, 2 000 000 – 10 000 000 SEK och transaktioner över 10 000 000 
SEK. 
 
Tabell 4 visar att mest förekommande transaktionerna ligger i den första portföljen 
(100’–500’), sedan faller antalet gradvis desto större transaktionerna blir, där 
transaktioner över 10 miljoner svarar för endast nio procent. Liknande fall kan vi även 
se mellan köp- och säljtransaktioner där köptransaktioner överväger säljtransaktioner 
med 84 procent i den första portföljen, till 53 procent i den sista portföljen.  
 

Tabell 4. Insidertransaktioner fördelat på transaktionsstorlek 
TRANSAKTIONSSTORLEK KÖP SÄLJ TOTALT 
100' – 500' 4716 878 5594 
500' – 2 000' 1195 679 1874 
2 000' – 10 000' 712 482 1194 
10 000' – < 471 407 878 
TOTALT 7094 2446 9540 

 
5.3.4 Kategori: Position i bolaget 
Olika insynspersoner besitter olika grad av insyn i bolaget. Den tredje kategorin är 
relevant för att studera om insiders tillgodogör sig högre överavkastning beroende på 
vilken position i bolaget de innehar. Intressant är även att studera om outsiders kan 
tillgodogöra sig överavkastning genom att imitera transaktioner utförda av insiders i 
olika positioner. Utifrån FI:s data, grupperar vi insiders i fem olika kategorier beroende 
på insynsställning. Vd:ar är den första kategori, de andra kategorierna är större 
innehavare, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och annan befattning. Seyhun (1986, 
s. 199–202) hittar samband i denna kategori och menar att vd:ar och styrelseledamöter 
gör bättre avkastning, dock finner inte Jeng et al. (2003) detta i sin studie. 
 
I tabell 5 kan vi se att de som köper och säljer mest är styrelseledamöter, vilka svarar 
för 43 procent av alla transaktioner, medan suppleanterna svarar för knappt 1 procent. 
Transaktionerna är övervägande köp i alla kategorier, från 56 procent för större 
innehavare till 78 procent för ledamot. 
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Tabell 5. Insidertransaktioner fördelat på position i bolaget 
POSITION KÖP SÄLJ TOTALT 
VD 1017 349 1366 
Större innehavare 635 493 1128 
Styrelseledamot 3173 900 4073 
Styrelsesuppleant 42 28 70 
Annan 2227 676 2903 
TOTALT 7094 2446 9540 

 
5.4 Kalkylering av avkastning 
I denna studie har en mängd olika beräkningar genomförts. Dessa beräkningar har 
utförts i programmen Microsoft Office Excel och i MathWorks MatLab. Formlerna för 
de olika beräkningarna som ingår i studien är de som följer i detta avsnitt (5.4). 
 
Studien kommer genomgående att bortse från transaktionskostnader. Detta på grund av 
svårigheten att beräkna transaktionskostnad för varje transaktion då dessa skiljer sig åt 
mellan olika mäklare och banker samt att det stora antalet transaktioner i vår studie 
skulle bidra till en oerhörd mängd fler kalkyleringar.   
 
För att bygga upp den praktiska metoden har vi utgått från MacKinlays (1997) studie 
”Event Studies in Economics and Finance” som har varit ett stöd de olika 
beräkningarna. 
 
5.4.1 Marknadsmodellen  
För att kunna avgöra om aktien har gett en avkastningen som är abnormal behövs den 
faktiska avkastningen sättas i ett förhållande till ett jämförelseindex. Det är därför först 
nödvändigt att specificera en modell som genererar ”normala” avkastningar, det vill 
säga den förväntade avkastning som skulle ha alstrats om händelsen inte hade skett.  
 
För att beräkna den förväntade avkastningen i händelsefönstret kan forskaren välja att 
använda sig av ett flertal olika modeller. Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en av 
modellerna vilken är välanvänd i studier. Det finns även två andra modeller som 
används än mer flitigt i händelsestudier. Den första är constant-mean-return model som 
antar att den genomsnittliga avkastningen är konstant över tid. Den andra är 
marknadsmodellen som antar att marknadsavkastningen och aktieavkastningen har en 
stabil linjär relation och denna modell är enligt Campbell, Lo och MacKinlay (1997, 
s.151–155) en förbättring av den förstnämnda modellen. Tidigare empiriska studier som 
valt att använda marknadsmodellen är Sharpe (1964), Jaffe (1974) och Cheuk et al. 
(2006), för att nämna några. Armitage (1995, s. 28, 33) menar att marknadsmodellen 
kan ses som en version av CAPM och resultatet av hans studie visar att 
marknadsmodellen är den mest tillförlitliga modellen att använda i händelsestudier. 
Resultatet i Dyckman, Philbrick och Stephans (1984, s. 15, 21) studie överensstämmer 
med Armitages (1995) och visar att marknadsmodellen är den bästa, av tre testade 
modeller, för att upptäcka abnormal avkastning. Även Wells (2004, s. 65) anser att 
marknadsmodellen är den bästa att använda vid händelsestudier eftersom modellen 
inkorporerar den riskjusterade komponenten β (beta). Med bakgrund av detta har vi valt 
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att använda oss av den statistiska marknadsmodellen för att kunna estimera de 
förväntade avkastningarna för varje aktie i förhållande till marknadsportföljen. 
 
Marknadsmodellen antar ett stabilt linjärt samband mellan aktiens avkastning och den 
marknadsmässiga avkastningen och bygger på en faktor. För att kunna kalkylera 
eventuell abnormal avkastning för insiders behöver vi först beräkna aktiens förväntade 
avkastning. Detta är den avkastning som förväntas av investerare under en viss 
tidsperiod. Den förväntade avkastningen beräknas på historiska aktiekurser och tas fram 
med en enkel regression, där avkastningen för aktie i är den beroende variabeln och 
marknadens avkastning, Rm, är den oberoende variabeln. Vi skattar med hjälp av en 
enkel regression !̂i  och !̂i  för att sedan använda dessa i marknadsmodellen för 
estimering av den förväntade avkastningen. (MacKinlay, 1997, s. 15–18)  
 

Marknadsmodellen 
Ri,! ="i +#iRm,! +$i,!  

Figur 5. Marknadsmodellen 
Där: 
Ri,τ = Aktie i:s avkastning vid tidpunkt t 
Rm = Marknadens avkastning, Rm, vid tidpunkt t 
αi = Aktie i:s avkastning som inte kan förklaras av branschens avkastning  
βi = Betavärdet för aktie i, marknadens påverkan aktien (bolagets systematiska risk) 
εi,τ = Residual och en statistisk felterm 
 
5.4.2 Skattningsfönster 
För att kunna beräkna den förväntade avkastningen, det vill säga den avkastning som 
skulle ha getts om händelsen inte hade inträffat, allt annat lika, använder vi oss av 
skattningsfönster. Dessa fönster är perioderna mellan händelsefönstren, T0 till T1 och T2 
till T3, som ska vara fri från påverkan av händelsen, för att denna inte ska influera 
beräkningen av den faktiska avkastningen (MacKinlay, 1997, s. 20). Skattningsfönstren 
för aktierna är i vår studie alla dagar exkluderat händelsefönstrens dagar, en del studier 
väljer ett skattningsfönster x antal dagar innan händelsefönstret, men det går även att 
använda skattningsfönster på båda sidor om händelsefönstret enligt Strong (1992, s. 
538).  
 
Genom att skatta ett β-värde kan vi sedan med hjälp av marknadsmodellen beräkna den 
förväntade avkastningen givet att händelsen inte skulle ha ägt rum. För att kunna 
studera om en abnormal avkastning har skett beräknas skillnaden mellan den faktiska 
avkastningen och den verkliga avkastningen. 
 
5.4.3 Förväntad avkastning 
Den förväntade, avkastningen är den avkastning som förväntas ges av aktien utan 
villkoret att händelsen ägt rum (MacKinlay, 1997, s. 15). 
 

Förväntad avkastning 

E(Ri,! ) = "̂i + #̂iRm,!  
Figur 6. Förväntad avkastning 

Där: 
E (Ri,t) = Förväntad avkastning för aktie i vid tidpunkt t 
Rm,τ = Marknadens avkastning, Rm, vid tidpunkt τ 
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!̂i  = Uppskattat alphavärde för aktie i   

!̂i  = Uppskattat betavärde för aktie i 

För att kunna beräkna den förväntade avkastningen måste !̂i  samt !̂i  beräknas för 

samtliga aktier. För att beräkna !̂i  har vi genomfört en linjär regression med figur 7. 

För att händelsen inte skall ha en påverkan varken !̂i  eller !̂i  har samtliga händelser 
tagits bort från datan som används för uträkning av den förväntade avkastningen. Detta 
innebär att de dagar före samt efter en insynsperson har köpt eller sålt aktier har tagits 
bort. Genom att rensa datan från alla händelser visas en korrekt bild av hur aktie skulle 
ha relaterat mot index om händelsen inte skulle ha inträffat. Modellen för beräkning av 
betavärdet är hämtad från MacKinlay (1997, s. 20). 
 

Beta 

!̂i =

(Ri," ! Ri )(Rm," ! Rm )
"=T0+1

T1

"

(Rm," ! Rm )
2

"=T0+1

T1

"
 

Figur 7. Beräkning av Beta 
Där: 
Ri = Medelvärdet föraktiei,!  

Rm = Medelvärdet för indexm (notera medelvärdet för Small-, Mid- & Large Cap) 

Efter att !̂i  har beräknas har sedan !̂i beräknats med följande formel. (MacKinlay, 
1997, s. 20) I studien har beta och alfa skattas för varje portfölj, dessa värden är 
konstanta över tid för varje portfölj. Vilket innebär att totalt har 52 beta- och alfavärden 
tagits fram för de 162 bolag i studien.  
 

Alfa 

!̂i = Ri ! "̂iRm  
Figur 8. Beräkning av Alfa 

 
5.4.4 Faktisk avkastning  
Vidare beräknas den faktiska avkastningen enligt nedanstående formel. Aktiedata som 
använts är den som hämtats från Datastream. Beräkningarna är den dagliga faktiska 
avkastningen. Denna avkastning har beräknats i både i skattningsfönstret och i 
händelsefönstret. (Berk & DeMarzo, 2011, s. 253) 
  

Faktisk avkastning 

Ri,! =
Pi,t
Pi,t!1

!1  

Figur 9. Faktisk avkastning 
Där: 
Pi,t = Är slutkurs för aktie i vid tidpunkt t 
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Pi, t-1 = Är slutkurs för aktie i vid tidpunkt t-1, det vill säga dagen innan 
 
5.4.5 Abnormal avkastning 
Den abnormala avkastningen är skillnaden mellan den faktiska avkastningen för aktie i 
vid tidpunkt ! , subtraherat med den förväntade avkastningen för aktie i vid tidpunkt ! . 
 

Abnormal avkastning 
ARi,! = Ri,! !E(Ri,! )  

Figur 10. Abnormal avkastning
  

5.4.6 Kumulativa abnormal avkastningen (CAR) 
För att beräkna den kumulativa abnormal avkastningen (CARi,! ) har vi summerat alla 
abnormala avkastningar genomförda under händelsefönstret för den aktuella aktien. 
(MacKinlay, 1997, s. 21) Detta gör att vi kan se den abnormala avkastningen för varje 
enskild aktie, tio dagar före till och med tio dagar efter varje händelse. Eftersom denna 
information skulle bli för omfattande att presentera i denna studie, beräknas CAAR! i 
nästa avsnitt. 
 

Kumulativa abnormal avkastning 

CARi,! = ARi,!
!=T1+1

T2

!  

Figur 11. Kumulativa abnormal avkastning 
 

5.4.7 Kumulativ genomsnittlig avkastning (CAAR) 
För att beräkna den kumulativ genomsnittlig abnormala avkastningen (CAAR! ) har vi 
summerat alla kumulativa abnormala avkastningar (CARi,! ) under den aktuella perioden 
för samtliga aktier. Efter att samtliga CARi,! för varje enskild aktie har summerats till 
CAAR! ges resultatet för den genomsnittliga avkastningen från dag -10, -9…0…9, 10. 
 

Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

CAAR! =
1
N

CARi,!
!=T1+1

T2

!  

Figur 12. Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 
 

Där: 
N = Totalt antal händelser för det aktuella urvalet. Alla händelser har fått värdet -10, -

9, -8…0…8, 9, 10 i Excel. Dessa händelser adderas då för det aktuella urvalet och 
räknas som N så att resultatet blir den genomsnittliga avkastningen. (notera att 
händelser som kolliderar har tagits bort) 
 

5.5 Definition av vad som ska testas 
I studien kommer vi att testa om insiders samt outsiders på den svenska 
aktiemarknaden, specifikt Stockholms Small-, Mid- och Large Cap-listor, kan 
tillgodogöra sig abnormal avkastning gentemot marknaden i helhet. Testerna kommer 
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bidra till att resonemang kan föras om styrkan av informationseffektivitet på 
aktiemarknaden, enligt Famas gradering (1970, s. 388 ).  
 
Vidare kommer deltester att utföras som tar fakta på om bolagets storlek, 
transaktionsstorlek och position i bolaget har någon påverkan på en eventuell 
överavkastning.   
 
Studien huvudsakliga mål är att kartlägga insiders möjlighet till överavkastning på den 
Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor. Tester av olika 
portföljsammansättningar av insidertransaktioner kommer att genomföras för att svara 
på studiens problemformulering och för att kunna uppnå delsyftena med studien. 
Hypoteserna som används för att testa de olika portföljsammansättningarna är 
genomgående likadan för hela den empiriska utredningen och därmed samtliga 
portföljer. Nollhypotesen säger att den faktiska avkastningen är lika med den 
förväntade, därmed att ingen överavkastning genereras.  
 

H0 : ARi,t = 0, det vill säga,  Ri,t = E (Ri,t) 
H1 : ARi,t ≠ 0, det vill säga,  Ri,t ≠ E (Ri,t) 

 
5.5.1 Typ I och Typ II fel 
Hypotesprövning kan ge upphov till två typer av felbeslut. Typ I fel uppstår då vi 
förkastar nollhypotesen, trots att den är sann. Denna risk kan vi minska genom ett större 
urval. Genom användandet av ett totalurval anser vi oss därmed ha minskat denna risk i 
största mån. Typ II fel uppstår när motsatsen sker, det vill säga då vi accepterar 
nollhypotesen då den är falsk och då mothypotesen är sann. Sannolikheten för att Typ I 
fel kan beräknas, medan sannolikheten för Typ II fel oftast är ett okänt tal. Risken ökar 
även för Typ II fel när vi försöker minska risken för Typ I fel. Dessa risker i 
hypotesprövning bidrar till att vi bör vara ytterst försiktiga i att acceptera nollhypotesen. 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2009, s. 202–203)  
 
5.5.2 Definition av statistiska tester 
För att statistiskt säkerställa resultatet av vår studie och därigenom kunna förkasta eller 
acceptera vår nollhypotes, har vi valt att använda oss av Student’s t-test. Detta test är 
vanligt att använda vid händelsestudier och har använts av bland andra Jaffe (1974, 
s.420).  
 
Där  är medelvärdet för den kumulativa genomsnittliga avkastningen minus = 
0 att det inte genererar någon överavkastning. (Djurfeldt et al., 2003, s. 215) 
 

T-test 

 
Figur 13. T-test 
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För att beräkna , standardavvikelsen för CAAR har vi använt oss av följande 
formel. 

 
Standardavvikelse för CAAR 

ŜCAAR! =
(CAARi,t !CAAR!!=T0+1

T1" )2

N !1  

Figur 14. Uppskattning av standardavvikelse för CAAR 
 
För att testa vårt antagande om att det går att generera en överavkastning vid 
insidertransaktioner har vi valt att använda oss av en tvåsidig hypotesprövning med en 
enprocentig och femprocentigt signifikant nivå. Genom en tvåsidig hypotesprövning 
testas den avkastningen för både en negativ och en positiv överavkastning.  (Djurfeldt et 
al., 2003, s. 215) För att beskriva sannolikheten använder vi oss av p-värde, dessa 
värden finns i Appendix 2. Exempelvis innebär ett p-värde på 0,042 att värdet är 
signifikant på femprocentsnivån men inte på enprocentsnivån. Risken att förkasta H0 då 
den är sann och göra ett Typ I fel är då 4,2 procent vid signifikansnivå 1 procent.  
 

5.6 Data 
I denna kvantitativa studie är data en av de viktigaste delarna för att kunna utföra 
studien. Vår insamlade data kommer i huvudsak från två källor, Finansinspektionen och 
Thomson Reuters Datastream. För att erhålla korrekt data över insynstransaktioner är 
Finansinspektionen oss veterligen den enda erkända källan. Finansinspektionen är en 
statlig myndighet och att klassa denna information som trovärdig anser vi vara det enda 
rätta. Att valet för insamling av aktiedata blev Datastream är inte svårt att motivera. Det 
är en väl erkänd källa för insamling av finansiell data och all information rörande 
aktiekurser och index vi behövde, för genomförandet av studien, fanns i denna databas.  
 
De data vi har inhämtat är i huvudsakligen sekundära. Vi kommer dock att benämna 
data som primärdata eftersom vi aktivt samlar in och sortera de data vi använder i vår 
studie. Vi kommer därefter att analysera data på egen hand och anser härmed att 
benämningen primärdata är korrekt. 
 
Nedan följer en beskrivning av insamlig och bearbetning av datamaterialet, en mer 
utförlig beskrivning av hur den praktiska bearbetningen har utförts i programmet 
Microsoft Office Excel finns att tillgå i Appendix 3.   
 
5.6.1 Insamling och bearbetning av insidertransaktioner 
Vid insamlandet av insiderdata har vi använt FI:s offentliga internetbaserade databas 
över insidertransaktioner i svenska börsnoterad företag. Data från FI laddades ner i 
Excel-filer och har genomgående bearbetats i Microsoft Office Excel. Den insamlade 
datan över insidertransaktioner för denna studie sträcker sig mellan första januari 2006 
till och med sista december 2010. I studien kommer endast bolag som har varit 
registrerade på någon av Small-, Mid- och Large Cap-listorna under hela vår mätperiod 
vara inkluderade. I datamängden finns information om bland annat insiderns namn, 
företagets namn, befattning i företaget, hur insidern har köpt tillgången i företaget, och 
transaktions- och publikationsdatum.  
 

ŜCAAR!
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Utifrån orginaldata från FI har vi sedan valt att filtrera bort information förenligt med 
våra avgränsningar med studien. Det rensade datamaterialet innehåller därefter 
organisationsnummer, bolagsnamn, insynsperson, befattning, transaktion, 
transaktionsdag, publikationsdag, antal aktier och totalt antal aktier.   
 
Vid beslutet om vilken typ av transaktion studien kommer att behandla har vi valt att 
begränsa oss till köp och försäljning av aktier. Vi har därmed i likhet med Del Brio et al. 
(2002, s. 78), valt att bortse från data som inkluderar övriga transaktioner. Exempel är 
arv, gåva, bonus, inlösen, emission och split av exempelvis optioner, tecknings- och 
inlösenrätter konvertibler och övriga derivat. Vi ser inte transaktioner med dessa som ett 
aktivt handlande baserat på privat information, vilket även var fallet i Del Brio et al. 
(2002, s. 78). Vidare har vi valt att bortse från transaktioner utförda av bolaget i fråga.  
 
För att minska risken för att händelsefönstren ska överlappa varandra och på så vis 
påverka det slutliga resultatet har vi valt att filtrera bort alla transaktioner under 100 000 
svenska kronor. Denna filtrering görs även för att vi anser att mindre transaktioner inte 
bör ha en stor påverkan på aktiekursen och att sådana transaktioner inte görs på grund 
av spekulation i första hand. Beräkning av varje transaktionssumma genomfördes, 
antalet aktier multiplicerades med slutkursen för aktien samma dag för att kunna 
genomföra denna filtrering.  
 
Ytterligare filtrering har skett allteftersom data har bearbetats. Då händelsefönster enligt 
MacKinlay (1997, s. 21, 24) inte får överlappa varken aktier emellan eller mellan bolag 
har detta varit tvunget att justeras för varje portfölj som skapats. För portföljurval se 
avsnitt 5.3 och för antal händelser (N) i varje portfölj, se Appendix 2.  
 
Vidare har filtrering utförts på händelser där tidsperioden mellan transaktionsdag och 
publikationsdag har varit längre än 15 dagar. Denna filtrering har gjorts på grund av att 
vårt valda händelsefönster sträcker sig tio dagar efter transaktionen och vi vill inkludera 
publikationsdag inom den tidsramen. Därtill ger vi utrymme för helgdagar och 
tidsfönstret blir därmed 15 dagar långt. Vi filtrerar härmed bort 315 stycken 
transaktioner som skett utanför denna tidsram. Intressant är att bland de transaktioner 
som filtrerats bort finns bland andra ett antal transaktioner som har publicerats hela 1 
000 dagar efter transaktion har skett. Före denna filtrering är medelvärdet på antal dagar 
mellan transaktion och publikation 7,95, efter filtrering är detta medelvärde på 4,02 
dagar. Vi kan därmed med större säkerhet uttala oss om en outsiders möjlighet att kunna 
tillgodogöra sig överavkastningar genom att imitera insidertransaktioner från 
publikationsdagen, vilket enligt lag ska ligga högst fem handelsdagar från 
transaktionsdag.  
 
5.6.2 Bortfall 
Det finns bolag som är noterade på OMX Stockholm i endera Small-, Mid- eller Large 
Cap som inte finns med i FI:s register. Detta betyder antingen att inga transaktioner har 
genomförts under mätperioden, men mer troligt är anledningen att bolagen är 
registrerade utomlands. Insynspersoner i sådana bolag är inte, enligt svensk lagstiftning, 
tvingade att rapportera sina insidertransaktioner till FI och vi kan därmed inte analysera 
dessa.  
 
Transaktioner som genomförts där hela händelsefönstret, det vill säga alla de 21 
dagarna, inte ”rymts” inom vår mätperiod, kommer att exkluderas från studien. Detta 
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kommer endast att påverka händelser i början och i slutet på vår mätperiod. Fram till 
och med 2006-01-15 kommer därmed inga händelser att inkluderas i studien, 44 stycken 
transaktioner blir härmed bortfall. Sista dagen en händelse kan inträffa i studien är 
2010-12-17, därmed faller 72 stycken transaktioner bort.  
 
Ett annat bortfall av data var transaktioner där rapporteringsdag som angetts låg på en 
helgdag. Eftersom slutkurser inte existerar för helgdagar kan en beräkning av 
totalsumman för transaktionen inte utföras. Totalt blev bortfallet här 41 transaktioner.  
 
Efter detta hittade vi fem stycken transaktioner som klassats som köp/försäljning men 
där dessa inte stämde överens med -/+ i kolumnen med aktieantal. Detta anser vi är 
bortfall då vi inte med säkerhet kan veta om detta är ett köp eller en försäljning av 
aktier. 
 
5.6.3 Insamling och bearbetning av aktiedata 
Insamlingen av historisk aktiedata har gjorts via Datastream, en databas med finansiell 
information. Data vi har samlat in från denna databas är aktiekurser för de bolag som 
varit registrerade på antingen OMX Stockholms Small-, Mid- och Large Cap-listor 
under hela mätperioden. Aktiedata har genomgående bearbetats i Microsoft Office 
Excel. Vi har valt att dela in bolagen i de tre olika listorna beroende på vilken lista de 
ligger vid studiens utförande. Det kan vara så att bolag har bytt lista under vår 
mätperiod och att det därmed skulle kunna påverka vår studies resultat. Påverkan 
bedömer vi dock som relativt liten och listdatum sattes beroende på vilken lista bolagen 
låg på 2011-04-15. 
 
Den första filtreringen av aktiedata var att ta bort de bolag som inte varit aktiva under 
hela vår mätperiod. Detta för att kunna utföra en så trovärdig studie som möjligt, samt 
för att dessa bolag inte skulle vara tillförlitliga att utföra studien på, med tanke på den 
valda mätperioden.  
 
Den andra filtreringen var att radera bolag som var listade som ”dead”, detta betyder 
oftast att de har registrerats i annat land. Varför denna filtrering skedde var på grund av 
att vi inte kan studera insynstransaktioner som inte rapporterats till FI (vilket 
insynspersoner i bolag utomlands ej behöver), samt att aktiedatan från Datastream för 
ett sådant bolag inte är tillförlitlig då aktiekursen stannar på det datum bolaget 
registrerats som ”dead”. Aktiekursen efter detta ser därmed likadan utför alla de 
kommande dagarna och att analysera ett sådant bolag skulle i vår studie inte ge ett 
korrekt resultat. Totalt har sju stycken bolag filtreras bort på grund av detta.  
 
Vidare har vi rensat aktiedatan från de bolag där insynspersoner enligt FI:s lista inte är 
tvingade att rapportera insynshandel. Detta av det enkla skälet att vi inte har tillgång till 
insynstransaktioner utförda av insiders. 
 
I de fall där bolag har haft fler än ett aktieslag har vi företrädesvis valt att använda A-
aktien. De flesta insiders ägde naturligen aktier av detta slag och handel med A-aktier 
kan dessutom tänkas vara mer strategisk då A-aktier i allmänhet berättigar innehavaren 
till rösträtt vid bolagsstämmor. 
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5.6.4 Total datamängd 
Efter ovanstående filtreringar och bortfall återstår 162 stycken bolag och totalt har 9 540 
stycken köp- och säljtransaktioner rapporterats in till FI under mätperioden 2006-01-01 
till 2010-12-31.  
 
5.6.5 Marknadsindex 
För beräknandet om abnormal avkastning existerar måste ett marknadsindex väljas 
(Strong, 1992, s. 539). För att kunna analysera data på ett korrekt sätt, behöver vi 
använda oss av ett index som ligger så nära verkligheten som möjligt. Dimson och 
Marsh (1986, s. 142) menar att om man negligerar användandet att marknadsvärderade 
index kan storlekseffekten påverka studiens resultat (för mer information om 
storlekseffekten se avsnitt 5.8) Vi har därför bestämt oss för att använda olika index 
beroende på vilken lista bolaget ligger. Eftersom vi i denna studie har ett totalurval där 
bolag från tre listor på OMX Stockholm är inkluderade vill vi även använda oss av olika 
index för de olika listorna. Den enklaste vägen hade varit att välja ett index för alla 
bolag i studien, exempelvis OMXS all-share index, dock hade detta kunna påverka 
resultatet. Vi anser därmed att vi genom användandet av tre index kan uppnå större 
förtroende för studiens resultat. 

 
Diagrammet i figur 15 ovan visar aktieindexutvecklingen under mätperioden 2006-01-
01 till 2010-12-31, för Small-, Mid- och Large Cap som används i denna studie. Data är 
hämtad från Datastream. 
 

5.7 Källkritik praktisk metod 
Data som används i denna studie är hämtad från trovärdiga källor och med tanke på att 
data är i kvantitativ form anser vi att det i högsta grad är fritt från värderingar.  
 
Det finns alltid en risk att den mänskliga faktorn kan påverka behandlingen av data i en 
kvantitativ studie. Genom hela processen där insamlandet, genomförandet av 
beräkningarna och analyserandet av data är inkluderade, har vi båda varit delaktiga och 
kontrollerat genomförandet. Detta gjordes för att minska fel som kan tänkas uppkomma 
när den stora mängden data i studien behandlas.  

Figur 15. Aktieindex för Small-, Mid- och Large Cap under åren 2006 – 2010 
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Vidare har stickprov utförts för att kontrollera att kurserna överensstämmer. Vi har 
slumpmässigt valt ut ett antal aktier (Biogaia B, NCC A, Lundin Petroleum, Fabege, 
SHB A, Hufvudstaden A, Intellecta, Enea, Skf A och Mekonomen) och slumpmässigt 
valt ut olika dagars stängningskurser. Därefter har dessa kontrollerats mot Nasdaq OMX 
historiska kurser, samtliga utvalda aktiers stängningskurser stämmer överens med data 
som hämtats genom Datastream. Vidare har vi även utfört stickprov på de olika 
aktieindexen för att mer tillförlitligt kunna presentera dessa data. Vi kan dock inte med 
säkerhet garantera att all data i studien är till hundra procent korrekt behandlad.  
 
Aktiekurserna som används i studien är slutkurserna för varje handelsdag och är så 
kallade price adjusted, detta menas att kursen är justerad för alla händelser som skett 
under dagen, såsom split och utdelning. Dock kan användandet av slutkurserna ha 
påverkat vårt resultat i den mening att summorna för köp och försäljning inte fullt 
stämmer överens med verkligheten. I denna studie hade det varit omöjligt att estimera 
exakt köp-/säljsumma eftersom informationen från FI inte innehåller klockslag för 
transaktioner utan endast datum. Detsamma gäller för inhämtning av aktiekurser och 
index, även om kan vara möjligt i andra system än Datastream så har vi varken den 
kunskapen eller tiden att hitta så specifik information. 
 
Vid beräkning av den abnormala avkastningen har vi utgått från att aktierna är 
köpta/sålda via börsen. Värt att notera är dock att vi inte har kunnat ta hänsyn till om 
aktier har köpts/sålts utanför börsen. Eftersom priset kan ha varit mer förmånligt för 
insidern vid köp (försäljning) utanför börsen medför det att aktiekursen därmed kanske 
inte speglar det pris som insidern egentligen betalat (fått betalt) för köpet 
(försäljningen). 
 
Vid beräkningar av överavkastningar har courtage och skatter inte medräknats. Detta på 
grund av att det skulle försvåra ett genomförande av studien grundligt. Vi är medvetna 
om att detta har påverkat resultatet. Dock anser vi inte att transaktionskostnaderna är så 
pass stora som nämnts i några av de tidiga amerikanska studierna. 
 
Mätperioden är inte uppdelad efter år, de är i studien är sammanlagda. En del år har 
aktiemarknaden haft en starkt nedåtgående trend, detta kan mycket väl ha bidragit till de 
resultat studien för fram. Perioden innehåller även år med god tillväxt och vi anser 
därmed att den sammanlagda mätperioden speglar konjunkturcykler, om än ganska 
extremt. Möjligtvis skulle vi ha kunnat se år där högre abnormala avkastningar eller år 
där lägre abnormala avkastningar hade genererats. 
 
Viktigt att poängtera är att studien inte tar hänsyn till övriga faktorer som kan påverka 
eventuella överavkastningar och skift i aktiekurser.  
 

5.8 Problem med händelsestudier 
Enligt Wells (2004, s. 66) är ett av problemen med händelsestudier att betavärdet inte är 
konstant över tid utan att det förändras. Många studier skattar beta på en period av tolv 
månader, detta menar Wells kan ge felaktiga resultat. Han menar vidare att 
händelsestudier med långa händelsefönster är de som oftast stöter på problem. Vi har 
försökt att ta fasta på detta i studien genom att eliminera alla händelsefönster och skattat 
betavärdet på alla de återstående dagarna i mätperioden. Visserligen hade det troligtvis 
kunna ge ett mer precist betavärde om betat för händelsefönstret skattats på de dagar 
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innan händelsefönstret. Ett sådant arbete skulle vara alltför tidskrävande för denna 
studie och inte vara i relation med vad det skulle bidra med till studiens resultat. 
Händelsefönstren i studien är korta, vilket enligt Wells (2004, s. 66) skulle bidra till 
förbättrade resultat. Skattningsunderlaget i vår studie inkluderar med största sannolikhet 
det exakta datumet för transaktionen och därigenom kan vi eliminera påverkan av denna 
när förväntad avkastning beräknas. Detta menar vi ger ett bra skattningsunderlag för 
studien. 
 
Ett annat problem som antas finnas är att det finns andra kurspåverkande faktorer som 
hänsyn inte tas till vid en händelsestudie (Wells, 2004, s. 66; Strong, 1992, s. 548). Det 
kan vara exempelvis vara makrofaktorer såsom räntenivåer, handelsbalans eller 
konjunkturcykler. Denna studie har inte valt att ta hänsyn till makroekonomiska faktorer 
och därmed beror resultatet i studien endast på händelsen, insidertransaktionen, allt 
annat lika.   
 
Vidare nämner Wells (2004, s. 67) att ett litet urval försämrar den statistiska analysen. 
Detta anser vi inte vara ett problem då urvalet har varit ett totalurval.  Strong (1992, s. 
548) menar att storlekseffekten är den faktor som har potentiellt störst påverkan på 
händelsestudiers utfall. Storlekseffekten kan förklaras som att i en del länder har mindre 
kapitaliserade bolag, exempelvis bolag på Small Cap-listan, i genomsnitt högre 
riskjusterad avkastning än mer kapitaliserade bolag, exempelvis bolag på Large Cap-
listan. Problemet med detta är att mindre bolag är mer volatila och trots att ingen 
registrerad händelse sker kan de ändå generera abnormal avkastning. Detta menar 
Strong bidrar till att studier som fokuserar på små bolag oftast får ett resultat med högre 
abnormala avkastningar i relation till marknadsindex i små bolag än vad studier som 
fokuserar på stora bolag får. Eftersom vår studie analyserar både små, medelstora och 
stora bolag anser vi inte att detta problem kommer att uppstå eftersom vi använts oss av 
marknadsindex som korrelerar med Cap-listorna, vilket enligt Dimson och Marsh 
(1986, s. 129) är vad som bör göras för att minskar snedfördelningen och därmed även 
storlekseffekten. Dock bör vi vara medvetna om att storlekseffekten kan ha en påverkan 
på en händelsestudie och ha detta i åtanke vid en analys av resultaten.   
 
Skulle studien fokusera på bolag inom en specifik bransch kan detta även påverka 
resultatet då metodologin antar att avkastningarna i urvalet är oberoende av varandra 
(Wells, 2004, s. 67). Detta blir inte blir fallet om studien analyseras ur ett 
branschperspektiv eftersom bolag inom samma bransch tenderar att påverkas lika på 
makroekonomiska faktorer. Eftersom vår studie inkluderar bolag från många olika 
branscher kommer detta problem inte att påverka vårt resultat.  
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6. Resultat & analys 
 

I detta kapitel kommer resultaten från studien att framställas. Resultatet bygger på 18 
334 observationer, uppdelade på de olika portföljurvalen utförda i avsnitt 5.3. Totalt 
har 52 portföljers resultat undersökts för att kunna besvara problemformuleringen och 
uppnå syftena med studien. I de flesta portföljer kan nollhypotesen förkastas, vilket 
betyder att den faktiska avkastningen är skilt från den förväntade. Resultatet visar 
bland annat att köptransaktioner överlag genererar högre överavkastning än 
säljtransaktioner, för insiders och outsiders. Vidare visar resultatet att alla tre 
urvalskategorierna haft påverkan på möjligheten att generar överavkastning. 

 

6.1 Presentation av resultat 
Resultaten av vår studie kommer att presenteras i diagram där kurvorna representerar 
den aggregerade genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) för de 
olika portföljerna. Alla diagram visar dag -1 till dag +10. Då de aggregerade kurvorna 
visas i diagrammen, inkluderas dag -1, för att diagrammen ska kunna visa eventuell 
överavkastning på händelsedagen.  
 
Noteras bör att säljtransaktionskurvorna i diagrammen är inverterade. Det vill säga att 
om säljtransaktionen har lett till att insidern/outsidern gjort en bra affär genom att 
undvika förluster är CAAR positivt. Aktiekursen har underpresterat i förhållande till 
den förväntade avkastningen. Insidern/outsidern har därigenom förlorat mindre än 
förväntat, det vill säga den avkastning som skulle ha genererats om händelsen inte hade 
ägt rum. Alternativet hade varit att visa detta negativt, vilket då hade kunnat försvåra 
tolkning av diagrammen och jämförelser dem emellan. I händelse av insiders/outsiders 
undvikelse av förlust, kommer detta likställas med överavkastning.  
 
Resultaten och analysen av transaktionerna kommer att vara uppdelade efter de 
portföljurval som beskrivits i avsnitt 5.3, där köp- och säljtransaktioner genomgående är 
uppdelade. Tre kategorier ligger till grund för de övriga portföljsammansättningarna. 
Kategorierna är aktielista, transaktionsstorlek och position i bolaget. Efter varje kategori 
kommer resultaten att analyseras var för sig.   
 
Vi kommer genomgående att använda oss av samma hypoteser för alla portföljer i 
studien. Nollhypotesen är att det inte finns någon skillnad mellan den faktiska 
avkastningen och den förväntade avkastningen. Mothypotesen är därmed att det finns en 
skillnad mellan faktiska avkastningen och förväntade avkastningen. 
 

H0 : ARi,t = 0, det vill säga,  Ri,t = E (Ri,t) 
H1 : ARi,t ≠ 0, det vill säga,  Ri,t ≠ E (Ri,t) 

 
Hypotestester med t-test har utförts på alla portföljer, där signifikansnivånerna, α, har 
valts till 0,01 och 0,05. Vid signifikanta resultat visas *, respektive **, vid kurvan. När 
resultaten är signifikanta på de valda nivåerna kan vi förkasta nollhypotesen. För 
respektive diagram i detta kapitel återfinns tabeller som visar t-värde, p-värde och 
CAAR för alla 21 dagar i händelsefönstret i Appendix 2. 
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6.2 Kategori: Köp & sälj 
I ett första steg valde vi att dela upp transaktionerna i köp- och säljportföljer. I resultatet 
för insiders framkommer att överavkastning genereras vid både köp- och 
säljtransaktioner i åtta av tio portföljer. 
 
I figur 16 kan vi se att insiders som köper alstrar en överavkastning på 0,4 procent under 
hela portföljperioden. Resultatet för insiders säljtransaktioner visar totalt att de 
genererar 0,2 procent i avkastning, dock sker detta först efter dag fyra.  
 
För outsiders kan vi se att vi se att de har möjlighet att imitera insiders köptransaktioner 
på publikationsdagen och därigenom generera en högre överavkastning än insiders 
själva. När outsiders imiterar insiders genom säljtransaktioner kan vi även i detta fall se 
att de genererar högre avkastning än insiders gör i deras säljtransaktioner.  
 

 
 

Figur 16. CAAR Insider- & Outsidertransaktioner köp/sälj 
 

6.2.1 Analys: Köp & Sälj 
När vi analyserar samtliga insider- och outsidertransaktioner i köp- och säljportföljerna 
kan vi se att alla portföljer är signifikanta på enprocentsnivån.  
 
Vi kan utläsa att den högsta avkastningen uppnås av outsiders som imiterar 
insidertransaktioner. Outsiders genererar cirka 0,5 procentenheter högre överavkastning 
med sin köpportfölj jämfört med insiders köpportfölj (figur 17). Avkastningen för både 
insiders och outsiders befinner sig i en uppåtgående trend under nästan hela 
portföljperioden, dag tio avslutas med att samtliga portföljer genererar en aggregerad 
överavkastning.  
 
Enligt resultaten kan insiders generera överavkastning på både köp- och 
säljtransaktioner, dock högre vid köp än försäljning. Några studier som funnit 
motsägande resultat är De Ridder (1989, s. 49-53) som menar att insiders varken 
använder sig av, eller skulle kunna använda sig av, kursdrivande information för att 
tillgodogöra sig abnormal avkastning. Chowdhury et al. (1993, s.431) visar resultat där 
insiders inte upptäcker felprissättningar och att de därigenom inte genererar avkastning 
högre än förväntat.  
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När insiders köper aktier genererar de under hela portföljperioden en överavkastning. 
Vid försäljning är utfallet inte lika bra, men vi kan se att fem dagar efter transaktionen 
undviker insidern en förlust för resterande del av portföljperioden. Detta kan tyda på att 
insidern var medveten om en nedgång i aktiekursen och sålde innan fallet inträffade. 
Liknande resultat finns att hitta i Nilssons studie, där det var en skillnad på cirka tolv 
procent mellan köp- och säljtransaktioner (2003, s. 2, 13-14). Fler studier som visat 
resultat där köptransaktioner har genererat högre avkastning än säljtransaktioner är 
Etebari et al. (2004, s. 491), Lakonsihok och Lee (2001, s. 103), Rundfelt (1989, s.56-
59) och Bettis et al. (1997, s. 60-62). En studie utförd i Nya Zeeland av Cheuk et al. 
(2006, s. 81-82) visade motsägande resultat, säljtransaktionerna genererade högre 
avkastning än köptransaktionerna.  
 
Är marknaden effektiv i den starka formen av EMH (Fama, 1970, s. 388) ska resultatet 
visa att insiders inte genererar överavkastning. Detta stämmer inte överens med studiens 
resultat och marknaden kan därmed inte anses vara starkt effektiv. Resultatet 
överensstämmer med bland andra Rozeff och Zaman (1988, s. 38-39) som fann att 
insiders kunde generera uppemot tre procent per år och marknaden ansågs därmed inte 
starkt effektiv. Finnerty visade liknande resultat där insiders kortsiktigt kunde generera 
abnormal avkastning vid både köp- och säljtransaktioner (1974, s.1141ff). I jämförelse 
med Eckbo och Smiths resultat kan vi se en stor skillnad. De fann inga 
överavkastningar för insiders och menade därmed att marknaden kunde ses som starkt 
effektiv (1998, s. 496). 
 
För outsiders kan vi se att det vore ekonomisk givande att imitera insidertransaktioner 
på publikationsdagen, detta gäller vid både köp och försäljning. Tidigare utländska 
studier visar liknande resultat (Pope et al., 1990, s. 210; Lakonsihok & Lee, 2001, s. 
103; Jeng et al., 2003, s. 461-366; Bettis et al., 1997, s. 60-62). Rozeff och Zaman 
menar att outsiders kan generera cirka tre procent överavkastning på en period av tre till 
tolv månader genom att imitera insiders. Överavkastningen reducerades dock kraftigt 
eftersom författarna antog transaktionskostnader med två procent (1988, s. 38-39). 
Svenska studier som visat att det kan vara intressant för outsiders att följa 
insidertransaktioner är Nilsson (2003, s. 2, 13-14) och Wahlström (2003, refererad i 
Kallunki et al., 2009, s. 15; Hultenius, et al., 2007, s. 15; Backman et al., 2011, s. 15; 
Johansson & Knopp, 2005, s. 17). Studier som däremot inte funnit det värdefullt för 
insiders att imitera outsiders är bland andra Seyhun (1986, s. 210), Lin och Howe (1990, 
s. 1274-1280) och Chowdhury et al. (1993, s. 437).  
 
Vad vi mer kan urskilja av resultaten är att marknaden överlag inte verkar reagera på 
insidertransaktioner. De signaler (avsnitt 3.4) som skickas till marknaden i form av 
information om insidertransaktioner verkar inte vara så pass starka att marknaden 
reagerar. Lakonsihok och Lee visade även de resultat där marknaden inte reagerade på 
publikationen av insidertransaktioner (2001, s.80-82). Outsiders skulle därigenom 
kunna replikera dessa transaktioner och tillgodogöra sig överavkastningar, vilket även 
Nilssons studie (2003, s. 13-14) visar. Slutsatsen menar Nilsson därmed är att 
insidertransaktioner kan ses som starka signaler till marknaden.  
 
EMH (avsnitt 3.2) menar att aktiens pris fullständigt skall reflekteras av all publik 
information för att marknaden ska vara effektiv i den halvstarka formen (Fama, 1970, s. 
388). Det skulle därmed inte vara möjligt för outsiders att generera överavkastning efter 
publikationsdag. I studiens resultat verkar information om insidertransaktionerna inte 
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justera priset på aktierna och därmed reducera möjligheten för överavkastning. 
Resultatet i studien är härmed inte förenligt med den halvstarka formen av EMH i 
portföljer uppdelat på köp- och säljtransaktioner. Relaterat till teorin om 
informationsasymmetri (avsnitt 3.3) kan vi tänka oss att insiders har mer information 
om bolaget. När informationen når marknaden undervärderas denna och korrigering av 
aktiepriset sker därför inte efter publikation.  
 
Hypotestest: Köp & Sälj 
Enligt resultatet av köp- och säljportföljer kan vi med en signifikansnivå på en procent 
förkasta nollhypotesen, och därmed anta att det finns en skillnad mellan faktisk och 
förväntad avkastning.  
 

Köp/Sälj Insider/Outsider: Ri,t ≠ E (Ri,t), förkasta H0 

 
6.3 Kategori: Aktielista 
I portföljer där köp och sälj har varit kategoriserat beroende på aktielista kan vi se stora 
skillnader mellan de olika portföljerna. För en köpportfölj på aktielistan Small Cap gör 
insiders högsta avkastningen, medan en köptransaktion för insiders på Large Cap 
genererar avkastningar lägre än förväntat. För Small Cap är den aggregerade 
överavkastningen närmare 1,2 procent, jämfört med Mid Cap på 0,4 procent och Large 
Cap på -0,6. (se figur 17) 
 

 
Figur 17. CAAR Insider köptransaktioner uppdelat på aktielista 

 
 
I figur 18 ser vi outsiders avkastning vid portföljuppdelning enligt aktielista. Vi kan i 
likhet med insiders se att den högsta överavkastningen genereras vid köptransaktioner 
på bolag noterade på Small Cap-listan. Överavkastningen är 0,9 procent för outsiders 
med Small Cap-portföljen och 0,6 procent med Mid Cap-portföljen. Lägst avkastning 
görs i bolag på Large Cap-listan, även om detta resultat inte är signifikant med ett p-
värde på 0,23.  
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Figur 18. CAAR Outsider köptransaktioner uppdelat på aktielista 

 
 
I figur 19 ser vi insiders säljportföljer uppdelat på aktielista. Resultatet visar att den 
högsta avkastningen genereras vid transaktioner i bolag på Mid Cap-listan 1,2 procent. 
Detta kan jämföras med insider Small Cap-portfölj som genererar 0,4 procent 
överavkastning. Vid transaktioner på Large Cap undviks förluster med 0,1, dock är detta 
resultat inte statistiskt signifikant.  
 

 
Figur 19. CAAR Insider säljtransaktioner uppdelat på aktielista 

 
 
I figur 20 ser vi säljtransaktioner för outsiders. Outsiders genererar högst avkastning 
genom att imitera insiders i Mid Cap-bolagen, 1,3 procent, vilket var liknande det 
resultatet vi såg i föregående figur för insiders. Outsiders som imiterar insiders på Small 
Cap-listan kan undvika förluster med 0,9 procent. Outsiders som säljer aktier i Large 
Cap-bolag gör ingen överavkastning på deras säljtransaktioner, värdet är dock inte 
statistiskt signifikant med ett p-värde på 0,638. 
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Figur 20. CAAR Outsider säljtransaktioner uppdelat på aktielista 
 

6.3.1 Analys: Portföljer uppdelat på aktielista 
Vid en analys där portföljer är uppdelat efter aktielista kan vi se att åtta portföljer är 
signifikanta på enprocentsnivån, en portfölj är signifikant på femprocentsnivån och 
resterande tre portföljer är icke signifikanta. De portföljer som inte är signifikanta är tre 
av de fyra Large Cap-portföljerna.  
 
Insiders och outsiders genererar högst överavkastningen vid köptransaktioner i de 
minsta bolagen. Den aggregerade överavkastningen för de tio portföljdagarna är 1,2 
procent för insiders och nära 1 procent för outsiders. Detta att jämföra med 0,4 för 
insiders Mid Cap-portfölj och 0,6 för outsiders Mid Cap-portfölj. (se figur 17,18) Den 
enda signifikanta Large Cap-portföljen är när insiders köper i det egna bolaget, 
resultatet visar dock att dessa transaktioner genererar sämre avkastning än förväntat. 
Cheuk et al. (2006, s. 83-86) fann liknande resultat i sin studie där endast 
köptransaktioner i de mindre bolagen genererade överavkastning, närmare 2,7 procent. 
  
Vad som kan ligga bakom detta är att insiders med högre befattning inom större bolag 
känner sig manade att informera marknaden om fortsatt tro på bolagets framtid. Det kan 
även vara så att det finns policys eller överenskommelser, där insiders i högre uppsatta 
positioner ska köpa aktier för att skicka signaler till marknaden att bolaget går bra 
(avsnitt 3.4). Marknaden verkar enligt vårt resultat inte reagera eller följa de signaler 
som kan tänkas nå ut, vilket är likt resultaten i Lakonishok och Lee (2001, s. 80-82) och 
Seyhun (1992, s. 1329).  
 
Insiders Mid Cap-portfölj genererar överavkastning vid säljtransaktioner med 1,2 
procent. Även insiders Small Cap-portfölj genererar överavkastning med 0,4 procent. 
(se figur 19) Studiens resultat stödjer Seyhun (1992, s. 1329), Etebari et al. (2004, s. 
496-499) och Cheuk et al. (2006, s. 83-86) som även de fann resultat där insiders i 
mindre bolag genererade högre avkastning.  Enligt Frankel och Li (2004, s. 256) kan 
högre täckning bidra till lägre informationsasymmetri. Mindre bolag har oftast lägre 
täckning och prissätts därför felaktigt. Möjlighet till överavkastning för insiders i 
mindre bolag ökar därmed. 
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Outsiders har stor möjlighet att replikera insidertransaktioner som utförs i Mid Cap-
bolag och därigenom tillgodogöra sig överavkastning med nära 1,3 procent. Outsiders 
kan även imitera insiders i Small Cap-bolag och därmed uppnå överavkastning på nära 
1 procent. (se figur 20) Dessa resultat är liknande de i Seyhun, (1986, s. 199-202) och 
Lakonishok och Lee (2001, s. 94, 98, 101) där transaktioner i mindre bolag gav högre 
överavkastning. Detta relaterar de till att större bolag oftare är bättre prissatta och 
därmed visar bolagets värde mer rättvist. Dessa resultat är inte synonymt med det 
Wahlström visar. Studien utfördes på den svenska aktiemarknaden och visade att 
avkastningen i större bolag var högre än i små. Wahlström delade inte upp portföljerna 
efter köp och sälj, och resultatet kan därmed ha blivit annorlunda. (2003, refererad i 
Kallunki et al., 2009, s. 15; Hultenius, et al., 2007, s. 15; Backman et al., 2011, s. 15; 
Johansson & Knopp, 2005, s. 17) Det finns även studier som inte alls kunnat påvisa att 
bolagsstorleken haft någon påverkan på överavkastningen (Lin & Howe, 1990, s. 1281–
1283; Jeng et al., 2003, s. 461–466).  
 
Vidare kan vi se att marknaden inte verkar reagera på säljtransaktioner som utförs av 
insiders i Mid- och Small Cap-bolagen. Att insiders, och outsiders som imiterar dem, 
kan generera högre avkastning i små bolag relateras enligt Cheuk et al. (2006, s. 83–86) 
till informationsasymmetrin. De menar att asymmetrin är större gentemot mindre bolag 
och marknaden jämfört med större bolag och marknaden.  
 
Enligt Etebari et al. (2004, s. 496–499) är de mindre bolagen inte lika kartlagda och har 
lägre täckning. Informationsasymmetrin kan därmed ha bidragit till de resultat vi ser i 
denna studie, att insiders i mindre bolag genererar högre överavkastning. 
Informationsasymmetrin verkar vara relativt stor, då möjligheten att kunna tillgodogöra 
sig överavkastningar i de mindre bolagen är ansenlig. Om mindre bolag inte har lika 
hög täckning och signalerna till marknaden inte är lika starka, är det kanske inte 
förvånande med de resultat som framkommer. Ett annat scenario kan även tänkas vara 
att signalvärdet anses vara litet och marknaden reagerar därmed inte.  
 
Hypotesprövning: Aktielista 
Alla portföljer, bortsett från tre av Large Cap-portföljer, är signifikanta. Därmed kan vi 
statistiskt förkasta nollhypotesen i Small- och Mid Cap-portföljerna och anta 
mothypotesen.  
 

Köp/Sälj, outsider, Small-, Mid- & Large Cap: Ri,t ≠ E (Ri,t), förkasta H0 
Köp/Sälj insider Small- & Mid Cap: Ri,t ≠ E (Ri,t), förkasta H0 

Sälj insider Large Cap: Ri,t ≠ E (Ri,t), förkasta H0 
Köp insider Large Cap: Förkasta ej H0 

 
6.4 Kategori: Transaktionsstorlek 
Vid insiderportföljer där köp och säljtransaktioner är kategoriserade efter transaktionens 
storlek (figur 21) kan vi se att transaktioner i spannet 500 000 – 2 miljoner kronor och i 
spannet 2 - 10 miljoner kronor följs åt tämligen nära under hela portföljperioden, dock 
är det den förstnämnda gruppen köptransaktioner som under tiodagarsperioden gör 
högst avkastning, 1,4 procent. Transaktioner över 10 miljoner har från dag tre till tio en 
stark uppåttrend och uppnår i slutet på portföljperioden en aggregerad överavkastning 
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på nära 1 procent. De lägsta transaktionerna, 100 000 – 500 000 kronor, ger 
avkastningar nära de förväntade.  
 

 
Figur 21. CAAR Insider köptransaktioner uppdelat på transaktionsstorlek 

 
 
När outsiders replikerar insiders köp gör de absolut högsta avkastningen, 1,2 procent, 
med transaktioner i storleksordningen 500 000 – 2 miljoner. Detta var även fallet när 
insiders köpte. Vi kan därmed se att denna grupp transaktioner fortsätter göra den 
högsta avkastningen från transaktionsdag och framåt. De tre andra grupperna följer 
varandra under relativt jämt under hela portföljperioden. Vidare kan vi se att när 
outsiders imiterar insiders köptransaktioner genererar de överavkastningar i alla 
transaktionsgrupper. (se figur 22) 
 

 
Figur 22. CAAR Outsider köptransaktioner uppdelat på transaktionsstorlek 

 
 
Ser vi istället till insiders säljtransaktioner i relation till transaktionsstorlek är det 
gruppen med de absolut minsta transaktionssummorna som överlag producerar högst 
avkastning, aggregerat över tio dagar cirka 1,2 procent. Under hela portföljperioden 
lyckas insiders generera överavkastning för alla studerade transaktionsstorlekar. 
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Portföljen med transaktionsstorlekar mellan 2 och 10 miljoner är dock inte signifikant 
säkerställt. 
 

 
Figur 23. CAAR Insider säljtransaktioner uppdelat på transaktionsstorlek 

 
 
Vid outsiders säljtransaktioner kan vi i likhet med insiders säljtransaktioner se att de 
bästa affärerna görs med mindre summor, 100 000 – 2 miljoner, där den aggregerade 
avkastningen är 0,85 procent. Även gruppen 2 – 10 miljoner genererar överavkastning 
med 0,7 procent. Gruppen med de högsta transaktionssummorna är inte statistiskt 
signifikant med ett p-värde på 0,44. (figur 24) 
 

 
Figur 24. CAAR Outsider säljtransaktioner uppdelat på transaktionsstorlek 

 
6.4.1 Analys: Portföljer uppdelat på transaktionsstorlek 
Vid en analys av resultaten där portföljerna är uppdelade efter transaktionsstorlek, kan 
vi se att av 14 av de 16 portföljerna är signifikanta på enprocentsnivån.  
 
Köpportföljen med summor mellan 500 000 – 2 miljoner är den som genererar absolut 
högst avkastning, för insiders 1,4 procent och outsiders 1,2 procent. Det är därmed 
möjligt att generera överavkastning med denna portfölj, även efter publikationsdag. 
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Däremot genereras nära ingen överavkastning för insiders som köper i portföljen 
100 000 – 500 000. Vad som är förvånande är att när samma portföljsammansättning 
säljs, genererar den högst avkastning, 1,2 procent. 
 
Vidare ser vi en stor skillnad mellan insiders säljportfölj med de lägsta summorna och 
de största. De minsta summorna genererar nästan tredubbelt avkastningen jämfört med 
de största. Detta kan möjligtvis tyda på att marknaden inte uppfattar de mindre 
säljtransaktionerna som en stark signal (avsnitt 3.4). Därmed är effekten av 
transaktionerna inte så pass stor att korrigering av aktiekursen sker (Lakonishok & Lee, 
2001, s. 90). Att de större försäljningarna genererar lägre avkastning, kan tyda på att 
signalerna har en ansenligare effekt på marknaden och därmed blir överavkastningen 
lägre för insiders. Resultatet stödjer inte det som visas i Cheuk et al. (2006, s. 88) där 
den högsta avkastningen genererades vid större säljtransaktioner. 
 
Enligt Etebari et al. kan insiders försöka mörka sina transaktioner genom att handla med 
lägre summor. Detta för att minska en eventuell marknadsreaktion som bidrar till lägre 
överavkastning för insiders. (2004, s. 496–499) Detta resonemang kan även stämma i 
denna studie.  
 
Vid säljtransaktioner för outsiders görs den högsta avkastningen i portföljerna med 
transaktionssummor 100 000 – 2 miljoner, 0,8 procent. De högre summorna genererar 
lägre avkastning. Alla säljportföljer genererar likväl högre avkastning än förväntat. 
Nämnas bör att portföljen med summor över 10 miljoner inte är signifikant. Cheuk et al. 
visar att alla grupper genererar abnormal avkastning vid säljtransaktioner. (2006, s. 88) 
Detta resultat är likt det vi kan se i denna studie. 
 
Insiders köptransaktioner i storleksordningen 500 000 – 10 miljoner genererar 
överavkastning under hela portföljperioden. Vi kan dock se att från publikationsdag och 
framåt är det endast portföljen 500 000 – 2 miljoner som fortsätter genererar höga 
avkastningar. Summor som dessa verkar undervärderas av marknaden, vilket kan bero 
på att insidersignalen inte är tillräckligt stark (avsnitt 3.4). Outsiders har därmed störst 
möjlighet att generera överavkastning med summor mellan 500 000 – 2 miljoner.  
 
Det går vidare att utläsa att insiders köptransaktioner över 10 miljoner presterar bättre 
än den förväntade avkastningen under hela portföljperioden, nära 1 procent. Samma 
portfölj för outsiders genererar en lägre överavkastning endast 0,4 procent. Detta tyder 
på att marknaden reagerar på stora köptransaktioner, signalvärdet i dessa transaktioner 
verkar därmed vara högt. (avsnitt 3.4) Detta bidrar till att outsiders inte kan generera 
lika hög avkastning som insiders i portföljen med summor över 10 miljoner. Trots att 
överavkastning genereras vid de största summorna, är det inte där de högsta 
överavkastningarna görs. Vi kan härmed inte likna vårt resultat med Jeng et al. (2003, s. 
461–466). De visade resultat där insiders genererade en högre avkastning vid köp av 
större volymer aktier än vid köp av lägre.   
 
Köptransaktioner är enligt Cheuk et al. (2006, s. 88) inte en bra informationskälla för 
outsiders. Detta resultat kan inte ses i denna studie då alla köptransaktioner för outsiders 
genererar abnormal avkastning.   
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Hypotesprövning: Transaktionsstorlek 
Alla köpportföljer är signifikanta på enprocentsnivån. Vi kan därmed förkasta 
nollhypotesen i alla köpportföljer och anta mothypotesen. I säljportföljerna kan vi, 
bortsett från insidersälj 2 – 10 miljoner och outsidersälj över 10 miljoner, förkasta 
nollhypotesen på enprocentsnivån.  
 

Sälj insider/outsider 100’ – 2 miljoner: Ri,t ≠ E (Ri,t), förkasta nollhypotesen 
Köp insider/outsider: Ri,t ≠ E (Ri,t), förkasta nollhypotesen 
Sälj outsider över 10 miljoner: Förkasta ej nollhypotesen 

Sälj insider 2 – 10 miljoner: Förkasta ej nollhypotesen 
 
6.5 Kategori: Position i bolaget 
När vi ser till resultaten där portföljerna är uppdelade efter insiders position i bolaget 
kan vi se att det är portföljen större innehavare som i särklass gör den högsta 
överavkastningen. Efter denna portfölj, följer vd:ar och styrelseledamöter som även 
dem konstant gör avkastningar över det förväntade. De insiders som innehar annan 
befattning gör näst intill inga överavkastningar på sina köptransaktioner. 
Styrelsesuppleanterna gör den lägsta avkastningen, resultatet är inte signifikant. (se 
figur 25) 
 

 
Figur 25. CAAR Insider köptransaktioner uppdelat på position i bolaget 

 
 
I figur 26 kan vi se att outsiders kan imitera köptransaktioner efter insiderposition. 
Outsiders uppnår den högsta överavkastningen i portföljen större innehavare 1,13 
procent, där avkastningen är som störst dag sex. För de övriga portföljerna uppnås en 
överavkastning på 1 procent för vd:ar, 0,9 procent för styrelseledamöter och 0,6 procent 
för annan befattning. 
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Figur 26. CAAR Outsider köptransaktioner uppdelat på position i bolaget 

 
 
I figur 27 kan vi se att den aggregerade överavkastningen för insiderportföljen 
styrelsesuppleanter är 2,6 procent. Även portföljen med vd-transaktioner gör överlag 
bättre affärer, vi kan se att första och andra dagen efter transaktion är det denna portfölj 
som gör högst avkastning. De andra portföljerna generar överavkastning mellan 0,1 – 
0,6 procent. 
 

 
Figur 27. CAAR Insider säljtransaktioner uppdelat på position i bolaget 

 
 
Outsiders som imiterar vd:ars aktieförsäljning kan uppnå en överavkastning på 1,5 
procent. Portföljen med vd-transaktioner är den som överlag gör bäst försäljningsaffärer 
med en signifikansnivå på en procent. Styrelsesuppleanter gör annars den högsta 
försäljningsavkastningen, detta resultat är dock inte statistiskt säkerställt (p=0,276). (se 
figur 28) 

-‐1,3%	  

-‐0,9%	  

-‐0,5%	  

-‐0,1%	  

0,3%	  

0,7%	  

1,1%	  

1,5%	  

-‐1	   0	   1	   2	   3	   4	   5	  
Dag	  

6	   7	   8	   9	   10	  

AG
GR
EG
ER
AD

	  C
AA
R	  
	  

Köp	  outsider	  beroende	  på	  position	  

Annan	  befattning*	  

Styrelseledamot*	  

Styrelsesuppleant	  

Större	  innehavare*	  

VD*	  

-‐1,0%	  

-‐0,5%	  

0,0%	  

0,5%	  

1,0%	  

1,5%	  

2,0%	  

2,5%	  

3,0%	  

-‐1	   0	   1	   2	   3	   4	   5	  
Dag	  

6	   7	   8	   9	   10	  

AG
GR
EG
ER
AD

	  C
AA
R	  
	  

Sälj	  insider	  beroende	  på	  position	  

Annan	  befattning*	  

Styrelseledamot*	  

Styrelsesuppleant**	  

Större	  innehavare	  

VD*	  



53 
 

 
Figur 28. CAAR Outsider säljtransaktioner uppdelat på position i bolaget 

 
6.5.1 Analys: Portföljer uppdelat på position i bolaget 
Vid analys av köp- och säljportföljer uppdelade efter position i bolaget kan vi se att 
totalt 13 portföljer är signifikanta på enprocentsnivån, 2 portföljer är signifikanta på 
femprocentsnivån och resterande 5 portföljer är inte signifikanta. 
 
Etebari et al. (2004, s. 497) visar resultat där personer i ledande position genererar högre 
avkastning än de i icke ledande positioner. Som tidigare studier påpekar kan även 
insiderns positions relateras till informationsasymmetrin (avsnitt 3.3). Denna asymmetri 
kan tänkas vara starkare för insiders i operativa positioner.  Möjligheten att generera en 
överavkastning bör därmed skilja sig åt mellan olika positioner. Detta är även vad vi 
kan se i denna studie då skillnader mellan position och överavkastning återfinns. 
 
För insiders köpportföljer kan vi utläsa att de största överavkastningarna genereras av 
större innehavare. De har under portföljperioden en genomsnittlig överavkastning på 1,8 
procent. Denna överavkastning är nästan 1 procentenhet högre än i portföljerna vd:ar 
och styrelseledamöter. Annan befattning är den portfölj som genererar absolut lägst 
avkastning med knappt 0,1 procent. Resultatet liknar det i Seyhun, som visar att vd:ar 
och styrelsemedlemmar genererar högre avkastning än andra positioner och aktieägare 
(1986, s. 189). Skillnaden med vår studie är att de större innehavarna är de som 
genererar högst avkastning, annars verkar resultatet relativt samstämmigt.    
 
Seyhun (1986, s. 210) drar slutsatsen att insiderns position har betydelse för hur bra 
insidern lyckas generera överavkastning. Insiders som är mer operativt engagerade i 
företaget har en högre precision än andra tjänstemän eller aktieägare. Liknande slutsats 
dras även av Lin och Howe (1990, s. 1281-1283) som menar att det finns en 
informationshierarki bland insiders. De operativa tjänstemännen har ett 
informationsövertag gentemot utomstående aktieägare. Resultaten i dessa studier 
stämmer inte överens med insiders köpportföljer, där större innehavare genererar högst 
avkastning av alla positioner. Det stämmer dock överens med de resultat i 
säljportföljerna, där större innehavare är de som generar lägst avkastning.  
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I outsiders köpportfölj är det, likt insiders köpportfölj, större innehavare som genererar 
den högsta överavkastningen med 1,1 procent. Tätt följt av portföljerna med vd:ar och 
styrelseledamöter, på cirka 1 procent. Den köpportfölj som genererar lägst avkastning är 
annan befattning, med 0,6 procent. Trots att det enligt tidigare studier bör vara högst 
signalvärde på transaktioner av insiders i ledande befattning, verkar marknaden inte 
regera på dessa signaler (avsnitt 3.4). Detta synliggörs genom att möjlighet till 
överavkastning består efter publikationsdag. Outsiders kan därmed imitera 
köptransaktioner utförda av insiders i ledande position och tillgodogöra sig abnormal 
avkastning.  Lakonishok och Lee (2001, s. 80-82) fann även de att marknadens reaktion 
var svag på både transaktions- och publikationsdag.   
 
Att insiders i annan befattning knappt genererar någon överavkastning under den 
studerade portföljperioden kan tyda på att informationsasymmetrin inte är speciellt 
stark. Enligt Seyhun (1986, s.210) kan insiders i lägre befattningar ha mindre precision i 
deras information. Detta styrks även av Huddart och Ke (2007, s. 198).  
 
Sett till säljportföljerna genereras här den absolut högsta överavkastningen av 
styrelsesuppleanter, 2,6 procent. Detta är även den högst uppmätta överavkastningen i 
hela denna studie. Portföljen är signifikant på femprocentsnivån och det verkar som att 
styrelsesuppleanterna vet när de ska sälja. Alternativt att marknaden inte reagerar på 
signalen, då de inte anser att signalvärdet av transaktionen är högt (avsnitt 3.4).  
 
Hypotestest: Position i bolaget 
Vid hypotestest kan vi förkasta nollhypotesen för alla köpportföljer förutom 
styrelsesuppleanter.  
 

Sälj insider VD, Styrelseled., Styrelsesuppl., Annan: Ri,t ≠ E (Ri,t), förkasta H0 
Köp insider/outsider VD, Större, Styrelseledamot: Ri,t ≠ E (Ri,t), förkasta H0 

Sälj outsider VD, Styrelseledamot, Annan: Ri,t ≠ E (Ri,t), förkasta H0 
Köp insider/outsider Styrelsesuppleant: Förkasta ej H0 
Sälj outsider Större, Styrelsesuppleant: Förkasta ej H0 

Sälj insider Större: Förkasta ej H0 

 
6.6 Sammanfattande resultat 
I detta avsnitt följer två sammanfattande tabeller av de resultat som framkommit i 
studien. Tabellerna visar köp- och säljtransaktionerna för insiders, respektive outsiders, 
uppdelade per portfölj. Den aggregerade genomsnittliga överavkastningen (CAAR), p- 
och t-värde, visas i tabellerna.   
 
I tabell 6 kan vi se att av de 26 insiderportföljerna är det fyra stycken som inte är 
signifikant säkerställda på varken fem- eller enprocentsnivån. Bortsett från de icke-
signifikanta portföljerna är det tre stycken som är signifikanta på femprocentsnivån och 
resterande portföljer, 19 stycken, är signifikanta på enprocentsnivån. Vi kan härmed 
totalt förkasta nollhypotesen i cirka 81 procent av fallen.  
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Tabell 6. Sammanställning Insiderportföljer 

 
 
I tabell 7 kan vi se sammanställningen av outsiderportföljerna, även de 26 till antalet. 
Av dessa kan vi inte statistisk säkerställa resultatet på sex stycken portföljer, genom de 
valda signifikansnivåerna. En portfölj är signifikant på femprocentsnivån och 
resterande, 19 stycken, är signifikanta på enprocentsnivån. I 20 av 26 portföljer, 77 
procent av fallen, kan vi därmed förkasta nollhypotesen som säger att den faktiska 
avkastningen är lika med den förväntade.  
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Tabell 7. Sammanställning Outsiderportföljer 

 

 
6.7 Diskussion 
Detta avsnitt är tillägnad egna reflektioner av de resultat som framkommit i denna 
studie. För att inte analysen ska bli påverkad av dessa, har vi i största mån valt att ägna 
denna del av studien till detta.  
 
Marknaden verkar enligt resultatet i denna studie inte starkt effektiv i den bemärkelsen 
att insiders mycket väl kan generera överavkastning. De flesta av insiderportföljerna, 22 
av 26 stycken, visar ett signifikant resultat vid hypotestestningen. Detta betyder att vi 
överlag kan förkasta nollhypotesen och därmed säga att den faktiska avkastningen inte 
är lika med den förväntade. Marknaden kan därmed inte ses som effektiv i den starka 
graden. 
 
Vidare ser vi vid hypotestest av outsiderportföljerna att 20 av 26 portföljer är statistiskt 
signifikanta. Med detta resultat kan vi även här förkasta nollhypotesen i de flesta fallen. 
Outsiders faktiska avkastning är därmed överlag inte lika med den förväntade 
avkastningen. Marknaden reagerar sällan på information om insidertransaktioner och 
möjligheter till överavkastning för outsiders är därmed stor. EMH är enligt resultaten av 
denna studie inte fullt effektiv i den halvstarka formen.  
 
Med resonemanget som förts ovan, om EMH, vill vi påstå att Stockholmsbörsens 
Small-, Mid- och Large Cap-listor under denna mätperiod, inte varit effektiv i den 
starka formen och inte heller helt effektiv i den halvstarka formen. Vi kan därmed anta 
att alla investerare inte är fullt så rationella och riskaversa som Fama (1970) och andra 
forskare påstår. Detta tyder på att teorin om beteendebaserad finansiell ekonomi är 
närmare verkligheten av Stockholmsbörsens än teorin om EMH möjligtvis är. 
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Vid en analys av portföljerna uppdelade på aktielista kan vi se att överavkastningen är 
högst i Small Cap-portföljen vid köp. Däremot är Mid Cap-portföljen den som 
genererar högst avkastning vid säljtransaktioner. Att de mindre bolagen genererar den 
högsta överavkastningen var möjligtvis inte så förvånande. Dessa bolag har, som 
nämnts, oftast inte lika hög täckning, vilket bidrar till att informationsasymmetrin mot 
marknaden är större.   
 
Där transaktionerna har varit uppdelade efter position i bolaget visade resultatet att det 
var köpportföljen större innehavare genererade högst avkastning. Anledning till detta 
skulle kunna vara att många av de större innehavarna är professionella investerare och 
därmed lyckas bättre med sina investeringar än vd:ar, styrelseledamöter eller insiders i 
annan position gör. Det kan även tänka sig att de större innehavarna är operativt 
engagerade i företaget och även äger en stor andel av aktierna i bolaget. Vid vidare 
undersökning av större innehavare finner vi att av deras totalt 1 128 transaktioner, 
återfinns 165 transaktioner på Small Cap, 442 transaktioner på Mid Cap och 521 
transaktioner på Large Cap. Den största delen har därmed genomförts i bolag på Large 
Cap. Detta borde innebära att den allra största delen av de överavkastningar som 
genererats, har utförts av större innehavarna i större bolag.  
 
Att insiders transaktioner till största del har genererat överavkastning, vid köp och 
försäljning, anser vi tyda på att insiders vet när de ska handla med aktier i det egna 
bolaget. Med basis av resultatet kan vi inte med säkerhet uttala oss om handeln har 
utförts med information, som enligt lagen definieras som insiderinformation, 
”information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är 
ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument” (SFS 2005:377, 1§). Vad 
vi kan diskutera är att det sker systematiska övervinster vid insiderhandel på 
Stockholmsbörsen och detta lämnar oss frågande till vad för information som bidragit 
till, och agerats på för att uppnå dessa övervinster.  
 
Att insiders överavkastning skiljer sig beroende på position, kan enligt oss bero på 
tillgång till, och precision av, kursdrivande information. Vad som tydligt framgår av 
resultatet är att insiders i positionen annan befattning, genererar avkastning nära den 
förväntade. Det är därmed troligt att de besitter mindre kursdrivande information än 
andra positioner. Att outsiders kan generera överavkastning i denna portfölj kan bero på 
att marknaden inte anser att signalvärdet av dessa transaktioner är högt. Marknaden 
verkar därmed reagera olika beroende på vem som köper och säljer.  
 
Insidertransaktionerna verkar överlag vara en god affär för insiders, de verkar veta när 
de ska köpa och sälja. Även för outsiders verkar information om utförda 
insidertransaktioner vara en god vägledning för vinstdrivande aktiehandel. Den position 
som överlag utför de bästa affärerna, sett till insider köp/sälj och outsider köp/sälj, är 
vd. Vi vill härmed mena att genom att följa vd:ars insidertransaktioner gör outsiders de 
bästa affärerna, överlag.  
 
Sammanfattningsvis vill vi mena att insiders har haft stora möjligheter till 
överavkastning under mätperioden och i de studerade portföljerna. Vidare visar 
resultatet att outsiders möjlighet att generera överavkastning, genom att imitera 
insidertransaktioner, har varit ansenlig. Att Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large 
Cap-listor under mätperioden inte har varit starkt, eller ens halvstark, anser vi ha 
underlag för att diskutera.   



58 
 

7. Slutsats 
 

Denna studie utfördes för att undersöka om insiders har möjlighet att generera en 
överavkastning. För att klarlägga detta samlades data in för åren 2006 – 2010. Över 9 
000 insidertransaktioner och aktiedata för 162 bolag noterade på Stockholmsbörsens 
Small-, Mid- och Large Cap-listor, har använts för studiens genomförande. En 
händelsestudie baserad på över 18 000 observationer utfördes. Studiens resultat visar 
att 41 av 52 portföljer generar en signifikant överavkastning. Resultatet visar att 
marknadens effektivitet går att ifrågasätta.  
 
I detta kapitel kommer problemformuleringen att besvaras och syftena med studien att 
utredas. Studiens bidrag kommer att framföras och kapitlet avslutas med förslag till 
framtida forskning.  

 

7.1 Insiders möjlighet till överavkastning  
Studiens problemformulering var; Finns det möjlighet till överavkastning för insiders 
vid handel med aktier på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap listor? 
 
I resultaten framgår att insiders, under den observerade tidsperioden, har möjlighet att 
generera en positiv överavkastning. Vidare framkommer att vid köptransaktioner är 
denna överavkastning som högst 0,36 procent i jämförelse med säljtransaktioner 0,25 
procent. Resultatet visar att insiders har högre precision i sin information när de köper 
aktier än när de säljer. Detta resultat visar därmed att köptransaktioner är bättre 
indikationer än säljtransaktioner.  
 
Resultat visar vidare att insiders har ett informationsövertag då de handlar med aktier i 
det egna bolaget. Marknadens effektivitet kan därmed ifrågasättas då vissa aktörer 
systematiskt kan generera en högre avkastning. Utgår vi från Fama gradering (1970, s. 
338) som säger att om marknaden är effektiv i den starka formen, ska privat information 
inte kunna användas för att besegra marknaden. Resultatet visar härmed att den starka 
formen av marknadseffektiviteten inte uppfylls på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och 
Large Cap-listor, under mätperioden. 
 
Studiens huvudsyfte; att kartlägga insiders möjlighet till överavkastning på den svenska 
aktiemarknaden, har härmed uppnåtts.  

7.1.1 Outsiders möjlighet till överavkastning  
Delsyftet med studie var att redogöra för outsiders eventuella överavkastning genom att 
imitera insidertransaktioner på publikationsdagen. Även här visar studiens resultat att 
outsiders har möjlighet att generera en överavkastning. Denna överavkastning är högre 
än insiders, för köptransaktioner 0,88 procent och för säljtransaktioner 0,47 procent.  
 
Resultatet visar att marknaden inte reagerar trots att information om transaktionen har 
publicerats. Studien bevisar därmed att outsiders har möjlighet att imitera 
insidertransaktioner och generera överavkastning. Det första delsyftet med studien; att 
redogöra för outsiders eventuella möjlighet till överavkastning om de imiterar 
insidertransaktioner på publikationsdagen, har  
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Även här kan marknadens effektivitet ifrågasättas, då i den halvstarka formen (Fama, 
1970, s. 388), vilket hävdar att all publik information skall reflekteras i aktiepriserna.  

7.1.2 Överavkastning portföljuppdelning  
Vårt andra delsyfte var; att studera eventuella skillnader i överavkastning beroende på 
bolagsstorlek, transaktionsstorlek och insiders position i bolaget. Även här presenterar 
vi bevis att det finns skillnader i överavkastningen.  
 
Resultatet gällande portföljer uppdelade efter aktielista (bolagsstorlek) visar att den 
högsta avkastningen genereras vid köptransaktioner i de minsta bolagen, det vill säga 
Small Cap-bolagen (börsvärde under 150 miljoner euro). För insiders var 
överavkastningen 1,18 procent och för outsiders 0,92 procent. Av totalt 12 portföljer 
genererade 8 stycken signifikanta positiva överavkastningar. Vi kan härmed dra 
slutsatsen att bolagsstorleken har haft påverkan på överavkastningen.   
 
Sett till transaktionsstorlek så kan vi se att köptransaktioner mellan 500 000 – 2 
miljoner är den grupp som genererar den allra högsta överavkastningen 1,36 procent för 
insiders och 1,24 procent för outsiders. Totalt är det 14 av 16 portföljer uppdelade efter 
transaktionsstorlek som generar signifikanta positiva överavkastningar. Vi kan därmed 
med bakgrund av resultatet bekräfta ett signifikant samband mellan transaktionsstorlek 
och överavkastning.   
 
Slutligen undersökte vi överavkastningen beroende på position i bolaget. Här kunde vi 
se att den högsta överavkastningen genererades vid köptransaktioner av större 
innehavare 1,83 procent för insiders och 1,13 procent för outsiders. Resultatet visar 
även att vd:s är den grupp i vår undersökning som överlag presterar bäst vid både köp- 
och säljtransaktioner där outsiders skulle generera en överavkastning på 0,98 procent 
vid köp och 1,44 procent vid sälj. Av totalt 20 portföljer uppdelade efter insiders 
position i bolaget genererar 15 stycken signifikanta positiva överavkastningar. Detta 
visar att insiders position i bolaget och överavkastning har ett signifikant samband. 

7.1.3 Teoretiskt & praktiskt bidrag 
Resultatet som framkommer visar att både insiders och outsiders har möjlighet att 
generera en överavkastning på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor. 
Genom resultat som framkommit ges därmed ett praktiskt bidrag till investerare. 
Outsiders kan generera en överavkastning och därmed vinna över marknaden, genom att 
imitera insidertransaktioner. Trots att informationen är publik, anpassas inte marknaden 
efter som den borde. Finansinspektionen skulle kunna använda resultatet i denna studie 
som underlag vid diskussioner gällande eventuella lagändringar.  
 
Studien har bidragit med att utöka det empiriska materialet gällande insiderhandel. Det 
teoretiska bidraget med denna studie är därmed att den breddar kunskapen om 
insiderhandel på den svenska aktiemarknaden, mer precist, Stockholmsbörsens Small-, 
Mid- och Large Cap-listor. Vidare tillför studiens resultat bevis för att marknaden inte 
är effektiv i den starka formen, då insiders kan tillgodogöra sig abnormal avkastning. 
Den halvstarka formen kan heller inte sägas existera, fullt ut. Då även outsiders kan 
imitera insidertransaktioner och genom publik information generera övervinster.  
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7.2 Framtida forskning 
I denna studie har vi analyserat hur insiders eventuella möjlighet till abnormal 
avkastning har sett ut för perioden 2006-01-01 till 2010-12-31. Vi har även studerat 
outsiders möjlighet till överavkastning under samma period. Med bakgrund av det 
resultat som framkommit i denna studie föreslår vi följande framtida forskningsfrågor. 
 
Studien analyserade den abnormala avkastningen i portföljer med kort tidsperiod, tio 
dagar. Vi anser det därmed intressant för framtida studier att utreda eventuell abnormal 
avkastning över en längre tidsperiod. Andra resultat kan tänkas framkomma vid längre 
tidsperioder.  
 
Det skulle även vara intressant att studera större innehavare och deras överavkastning. 
Dessa innehavare presterade bäst vid köp då vi delade upp portföljerna i insiders 
position i bolaget. Det skulle vara intressant att undersöka specifika insiders från denna 
grupp, för att se vilka av dessa personer som presterar bäst. 
 
En annan aspekt som vi även har diskuterar under denna studie är hur täckning relaterar 
till insiders och outsiders eventuella överavkastning. Vi anser det därmed intressant att 
som framtida forskning utforska denna relation. 
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8. Sanningskriterier 
 

Vid utförandet av en kvantitativ studie är det viktigt att vi som författare förhåller oss 
vetenskapligt till det problem vi ämnar studera. Vi kommer att observera insiderhandel 
och tyngdpunkten ligger i att statistiskt kunna antingen acceptera eller förkasta vår 
nollhypotes. Egna åsikter och värderingar ska därmed inte färga studiens resultat och 
slutsats. Vi redogör i detta kapitel för validiteten och reliabiliteten för studien. 

 

8.1 Validitet  
För att fastställa att resultatet i studien är korrekt är det viktigt att resultatet innehåller 
hög validitet (Ejvegård 2003 s.70). Validiteten i en studie avgör enligt Bjereld et al. hur 
väl forskaren mäter det som avses att mäta. Det finns två typer av validitet, intern och 
extern. Intern validitet rör mätinstrumentet som används i studien, vilket ska ha en 
teoretisk förankring. (1999, s. 102–104) Den interna validiteten i denna studie rör 
därmed hur pass väl vi mäter den abnormala överavkastningen för insiders. För att 
säkerställa att en god validitet hålls har vi använt oss av en erkänd metod, som finns 
beskriven i kapitel 5, för utförandet av studien.  Det finns däremot delar som kan 
kritiseras med det metalogiska konceptet vid händelsestudier. Enligt Wells (2004, s. 66) 
finns det en pågående debatt om huruvida betavärdet som är inkorporerad i 
marknadsmodellen är en lämplig förutsägare för framtiden. Betavärdet antas i ett flertal 
studier vara konstant över tid, detta trots att empiriska studier visar motsatsen. 
Makroekonomiska variabler såsom ränta, konjunktur och bytesbalans har visat sig 
påverka betavärdet för de individuella aktierna och att dåtiden är en perfekt förutsägelse 
av framtiden kan diskuteras. Wells (2004, s. 68) menar att trots skillnaderna 
händelsestudierna emellan bör resultaten analyseras med största försiktighet. Vi är 
därmed medvetna om riskerna vid användandet av händelsestudier, dock används 
metoden fortfarande nästan uteslutande vid studier av detta slag och vi anser att den är 
den mest lämpade även för denna studie.  
 
Då denna studie ska mäta den abnormala avkastningen insider eventuellt genererar, har 
vi försökt att öka validiteten genom att endast ta med köp och försäljningar av aktier 
som rapporterats av insiders. Övriga transaktioner såsom arv, gåva, bonus, inlösen, 
emission och split av exempelvis optioner, konvertibler, tecknings- och inlösenrätter har 
valts bort. Dessa transaktioner är inte relevanta för vår studie då insidern inte har gjort 
ett aktivt val och därmed inte ett strategiskt beslut. Genom insamlandet av en stor 
mängd data, innehållande 162 bolag på tre utvalda listor samt applicerat en metod som 
vanligtvis används vid liknande händelsestudier anser vi att studien mäter vad den är 
avsedd att mäta.  
 
Den externa validiteten rör generaliserbarheten med studien. Generaliserbarheten avser 
hur väl urvalet kan generaliseras till populationen (Johansson, 1993, s. 94). Då vi i 
denna studie genomfört ett totalurval, kommer resultatet att kunna appliceras på hela 
populationen, för åren inkluderade i mätperioden.  
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8.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten rör frågan huruvida resultatet från studien skulle ge samma resultat om 
den skulle genomföras på nytt. Frågan är om det finns det några slumpmässiga eller 
tillfälliga förutsättningar som skulle kunna spegla slutsatsen av studien. (Bryman & 
Bell, 2005, s. 48) Mänskliga misstag är något som skulle kunna orsaka felaktigheter i 
studiens resultat och påverka reliabiliteten. Genom att använda oss av data som är från 
Finansinspektionen insynsregister samt aktiedata från Datastream, vilket anses vara en 
tillförlitlig källa över historiska aktiepriser, borde en eventuell manuell felbehandling av 
dessa data ha reducerats. Skulle datamängden hämtas ut på nytt så skulle den vara 
densamma och inte vara drabbad av slumpmässighet eller andra tillfälliga 
förutsättningar. Vi har även valt att göra statistiska tester för att säkerställa 
tillförlitligheten av resultatet i studien. 
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Appendix 1 - Företag

SMALL CAP

A-COM DAGON MSC KONSULT 'B' PRICER 'B'

ACANDO 'B' DIGITAL VISION MALMBERGS ELEKTRISKA PROACT IT GROUP

ADDNODE 'B' DUROC 'B' MICRONIC MYDATA PROBI

ANOTO GROUP ELANDERS 'B' MIDSONA 'A' PROFILGRUPPEN 'B'

ARTIMPLANT ELEKTRONIKGRUPPEN BK 'B' MIDWAY HOLDINGS 'A' RAYSEARCH LABORATORIES

ASPIRO ELOS 'B' MOBYSON READSOFT 'B'

BEIJER ELECTRONICS ENEA MULTIQ INTERNATIONAL REDERI AB TNSAT.'B'

BERGS TIMBER 'B' FEELGOOD SVENSKA NOVOTEK 'B' ROTTNEROS

BIOGAIA 'B' FINGERPRINT CARDS 'B' NORDIC SER.PTNS.HDG.'B' RORVIK TIMBER

BIOPHAUSIA 'A' GEVEKO 'B' NOVESTRA SECTRA 'B'

BIOTAGE HAVSFRUN INVESTMENT 'B' OEM INTERNATIONAL 'B' SEMCON

BONG LJUNGDAHL INTELLECTA 'B' OPCON SINTERCAST

CTT SYSTEMS INTOI ORTIVUS 'A' SOFTRONIC 'B'

CISION JEEVES INFO.SYSTEMS PARTNERTECH SVEDBERGS 'B'

CONCORDIA MARITIME 'B' KABE HUSVAGNAR 'B' PHONERA SVOLDER 'A'

CONSILIUM 'B' KARO BIO POOLIA 'B' TRACTION 'B'

CYBERCOM GROUP EUROPE KNOW IT PRECISE BIOMETRICS VBG GROUP

DORO LAMMHULTS DESIGN GROUP PREVAS 'B' VENUE RETAIL GROUP 'B'

XANO INDUSTRI 'B'

MID CAP

ACTIVE BIOTECH CLAS OHLSON 'B' HIQ INTERNATIONAL NORDNET 'B'

ATRIUM LJUNGBERG 'B' COREM PROPERTY GROUP HOGANAS 'B' ORC SOFTWARE

AVANZA BANK HOLDING DIAMYD MEDICAL 'B' INDL.& FINL.SYS.'A' PA RESOURCES 'B'

AXIS ENIRO JM PROFFICE 'B'

B&B TOOLS 'B' FAGERHULT KUNGSLEDEN SAS

G & L BEIJER FAST PARTNER MEDIVIR 'B' SWECO 'A'

BEIJER ALMA 'B' FASTIGHETS BALDER 'B' MEKONOMEN SAGAX

BETSSON 'B' FENIX OUTDOOR NIBE INDUSTRIER 'B' SKISTAR 'B'

BILIA 'A' GUNNEBO NET INSIGHT 'B' WALLENSTAM 'B'

BURE EQUITY HALDEX NEW WAVE GROUP 'B' AF 'B'

CARDO HEBA 'B' NOLATO 'B' ORESUND INVESTMENT

LARGE CAP

ABB (OME) GETINGE MEDA 'A' SECO TOOLS 'B'

ASSA ABLOY 'B' HENNES & MAURITZ 'B' MTG 'A' SECURITAS 'B'

ATLAS COPCO 'A' HEXAGON 'B' NCC 'A' SEB 'A'

AUTOLIV SDB HOLMEN 'A' NORDEA BANK SKANSKA 'B'

AXFOOD HUFVUDSTADEN 'A' PEAB 'B' SCA 'A'

BOLIDEN INDUSTRIVARDEN 'A' RATOS 'A' SVENSKA HANDBKN.'A'

CASTELLUM INVESTOR 'A' SAAB 'B' SWEDISH MATCH

ELECTROLUX 'A' KINNEVIK 'A' SCANIA 'A' TELE2 'A'

ELEKTA 'B' LATOUR INVESTMENT 'B' SKF 'A' TELIASONERA

ERICSSON 'A' LUNDBERGFORETAGEN 'B' SSAB 'A' TRELLEBORG 'B'

SWEDBANK 'A' LUNDIN PETROLEUM SANDVIK VOLVO 'A'

FABEGE



1(4)

Appendix 2 - Resultat

Insider

KÖP SÄLJ

Aktielista SMALL MID LARGE ALLA Aktielista SMALL MID LARGE ALLA
Dag -10 0,0127% -0,0632% 0,0148% 0,0261% Dag -10 0,1274% 0,0517% 0,1297% 0,0812%
Dag -9 -0,1242% -0,1903% -0,0670% -0,1722% Dag -9 0,0106% 0,3049% 0,0587% 0,0717%
Dag -8 -0,1562% -0,0201% 0,0043% -0,1447% Dag -8 0,0731% 0,1652% 0,0061% 0,0422%
Dag -7 -0,0443% -0,0945% -0,0267% 0,0187% Dag -7 0,2214% 0,0348% 0,0046% 0,2425%
Dag -6 -0,0862% 0,0388% -0,0435% -0,0058% Dag -6 0,4959% 0,0916% 0,1551% 0,1217%
Dag -5 0,1183% -0,1634% -0,0597% -0,0904% Dag -5 0,1120% 0,1134% 0,2691% 0,0988%
Dag -4 0,0199% 0,0524% -0,1810% 0,0584% Dag -4 0,2263% 0,0681% 0,0496% 0,2877%
Dag -3 -0,3577% -0,0256% -0,1082% -0,0446% Dag -3 0,0549% 0,2903% 0,1176% 0,1370%
Dag -2 0,0277% -0,1641% -0,0423% -0,0930% Dag -2 -0,1261% 0,5679% 0,2951% 0,0896%
Dag -1 -0,4798% -0,0442% -0,2195% -0,0210% Dag -1 0,3144% 0,3334% 0,7041% 0,2709%
Dag 0 0,3568% 0,4395% -0,2490% 0,3639% Dag 0 0,4135% -0,3632% 0,1905% 0,2878%
Dag 1 -0,0897% 0,0237% -0,0310% -0,0785% Dag 1 -0,1350% -0,0903% -0,2775% -0,1903%
Dag 2 0,1991% 0,0309% -0,1501% 0,0422% Dag 2 -0,0708% -0,0091% -0,1901% -0,0197%
Dag 3 0,1051% 0,0587% -0,0239% 0,0433% Dag 3 0,0089% -0,0044% -0,0259% 0,0237%
Dag 4 0,0856% -0,0108% -0,0105% 0,0297% Dag 4 -0,2787% -0,2310% 0,0522% -0,0514%
Dag 5 0,1010% -0,2034% 0,0931% -0,0345% Dag 5 -0,0375% -0,1016% 0,1015% -0,0865%
Dag 6 0,1587% 0,0497% -0,1632% -0,0480% Dag 6 -0,3126% -0,0158% -0,1008% -0,1967%
Dag 7 0,0505% -0,0248% 0,0197% -0,0728% Dag 7 0,4930% -0,1489% -0,0918% 0,1762%
Dag 8 -0,0568% -0,1026% 0,0482% 0,0152% Dag 8 -0,2683% -0,1532% 0,0250% -0,1972%
Dag 9 0,2710% 0,1146% -0,0765% 0,1064% Dag 9 0,0148% -0,1055% 0,1103% 0,0047%
Dag 10 0,0048% 0,0511% -0,0200% -0,0052% Dag 10 -0,1961% -0,0177% 0,0684% 0,0018%
Sum t0-t10 1,1860% 0,4268% -0,5632% 0,3616% Sum T0-T10 -0,3690% -1,2408% -0,1383% -0,2476%
Mean T0-T10 0,1078% 0,0388% -0,0512% 0,0329% Mean t0-t10 -0,0335% -0,1128% -0,0126% -0,0225%
SD 0,001342 0,001588 0,001008 0,001231 SD 0,002669 0,001101 0,001405 0,001527
N 517 479 455 892 N 304 302 193 589
T 18,27 5,34 -10,83 7,97 T -2,19 -17,8 -1,24 -3,58
P 0,000 0,000 0,000 0,000 P 0,029 0,000 0,215 0,000

TRANS 100'-500' 500'-2000' 2000'-10000' 10000'-< TRANS 100'-500' 500'-2000' 2000'-10000' 10000'-<
Dag -10 -0,0869% 0,0408% -0,0647% 0,0379% Dag -10 0,0942% 0,1030% 0,1692% 0,1219%
Dag -9 0,0089% -0,0414% 0,3070% -0,1923% Dag -9 0,3125% 0,0586% 0,0709% 0,1535%
Dag -8 -0,0244% -0,1513% -0,3354% 0,0486% Dag -8 0,3148% 0,2844% 0,1531% -0,2947%
Dag -7 -0,0500% 0,1597% -0,1229% -0,1393% Dag -7 -0,0727% 0,4452% 0,5323% -0,1616%
Dag -6 0,0212% -0,0379% -0,2838% -0,1202% Dag -6 -0,0287% 0,0451% 0,6158% 0,0866%
Dag -5 -0,0163% 0,0042% -0,0424% -0,3159% Dag -5 0,0580% -0,0118% 0,1702% -0,2290%
Dag -4 -0,0579% -0,1075% -0,0954% 0,3679% Dag -4 0,1356% 0,2213% 0,4267% -0,2324%
Dag -3 -0,0153% -0,0727% 0,0695% -0,1845% Dag -3 0,3171% 0,0760% 0,2972% 0,0006%
Dag -2 -0,2484% 0,0122% -0,1455% 0,0764% Dag -2 0,3508% 0,1629% -0,0537% 0,3114%
Dag -1 -0,1236% 0,0443% 0,2149% -0,2735% Dag -1 0,6273% 0,1271% 0,1344% 0,1299%
Dag 0 -0,0070% 0,2188% 0,4215% 0,1797% Dag 0 -0,3469% 0,0632% 0,5386% 0,1792%
Dag 1 -0,0533% 0,1864% 0,1296% -0,0294% Dag 1 -0,1568% -0,0518% -0,4430% -0,2484%
Dag 2 0,1873% 0,1986% -0,0271% 0,1099% Dag 2 0,2412% -0,1232% -0,1797% 0,0297%
Dag 3 -0,0466% 0,3292% 0,0806% -0,2202% Dag 3 -0,0236% 0,2557% -0,1761% -0,0305%
Dag 4 -0,0905% -0,0450% 0,4081% 0,2002% Dag 4 -0,0559% -0,3830% -0,1469% 0,0970%
Dag 5 0,0278% 0,2126% 0,0068% 0,0682% Dag 5 -0,1722% -0,2265% 0,1199% -0,2029%
Dag 6 0,0630% 0,1536% 0,0816% 0,0960% Dag 6 -0,1409% -0,2139% -0,3306% -0,0281%
Dag 7 0,0242% -0,1138% 0,2196% 0,2507% Dag 7 -0,1125% 0,1561% 0,5092% -0,0671%
Dag 8 -0,1039% 0,0858% 0,0160% -0,0783% Dag 8 -0,1891% -0,0294% -0,1323% -0,1419%
Dag 9 0,1046% 0,0127% 0,0411% 0,1024% Dag 9 0,0349% 0,0080% 0,0275% -0,0486%
Dag 10 0,0421% 0,1198% -0,1500% 0,2666% Dag 10 -0,2324% 0,0943% 0,1195% 0,0323%
Sum T0-T10 0,1476% 1,3587% 1,2277% 0,9458% Sum T0-T10 -1,1542% -0,4505% -0,0940% -0,4294%
Mean CAAR 0,0134% 0,1235% 0,1116% 0,0860% Mean CAAR -0,1049% -0,0410% -0,0085% -0,0390%
SD 0,000867 0,001297 0,001762 0,001473 SD 0,001545 0,001862 0,003140 0,001258
N 737 428 272 203 N 366 301 234 178
T 4,20 19,20 10,45 8,32 T -12,99 -3,82 -0,42 -4,14
P 0,000 0,000 0,000 0,000 P 0,000 0,000 0,678 0,000



2(4)

Outsider

KÖP SÄLJ

Aktielista SMALL MID LARGE ALLA Aktielista SMALL MID LARGE ALLA
Dag -10 0,0214% 0,0317% -0,0650% 0,0029% Dag -10 0,0636% 0,1420% 0,0923% -0,0742%
Dag -9 -0,0930% -0,0152% -0,1332% -0,0655% Dag -9 0,3288% 0,1551% 0,0096% 0,2227%
Dag -8 0,2145% 0,0052% -0,0041% 0,0898% Dag -8 0,2069% -0,0665% 0,3098% 0,2932%
Dag -7 -0,2960% -0,0689% -0,1786% -0,1282% Dag -7 -0,0818% 0,1169% -0,1464% -0,0897%
Dag -6 0,1479% -0,1697% 0,1041% 0,0223% Dag -6 -0,0248% 0,3362% 0,5379% 0,2935%
Dag -5 -0,0118% -0,0342% -0,1247% -0,0220% Dag -5 0,2657% 0,3875% 0,1537% 0,2808%
Dag -4 -0,3079% 0,2145% -0,1226% 0,0430% Dag -4 0,2559% 0,0007% 0,0292% 0,1672%
Dag -3 0,0485% 0,0220% -0,1380% 0,0215% Dag -3 -0,2388% -0,0889% 0,1938% -0,0418%
Dag -2 -0,1321% -0,0768% -0,0277% -0,2211% Dag -2 0,4720% 0,1822% 0,0387% 0,2686%
Dag -1 -0,0565% 0,0445% -0,0766% -0,0021% Dag -1 -0,1499% -0,1359% 0,0184% -0,0685%
Dag 0 0,1538% 0,3177% -0,0167% 0,1890% Dag 0 -0,1394% -0,3506% 0,1261% -0,0913%
Dag 1 0,3835% 0,3045% -0,0709% 0,1091% Dag 1 0,0789% -0,0670% -0,0164% -0,0209%
Dag 2 0,0387% 0,1385% 0,0473% -0,0133% Dag 2 -0,2189% -0,0770% -0,0177% -0,0682%
Dag 3 0,1067% -0,0351% 0,1201% 0,0806% Dag 3 -0,2732% -0,2071% 0,1978% -0,0755%
Dag 4 0,2268% -0,1177% -0,0930% -0,0262% Dag 4 -0,2235% -0,2258% -0,2519% -0,1901%
Dag 5 0,1668% 0,0865% 0,0721% 0,1788% Dag 5 -0,3354% -0,1446% -0,0686% -0,0944%
Dag 6 -0,1281% -0,1138% 0,0690% 0,0567% Dag 6 0,3283% 0,1040% 0,1455% 0,2571%
Dag 7 -0,0698% 0,0592% 0,0528% 0,1510% Dag 7 0,0731% -0,2971% -0,1373% -0,1033%
Dag 8 -0,0198% -0,0627% -0,0642% 0,0692% Dag 8 -0,1484% -0,0037% 0,0802% -0,0779%
Dag 9 0,0322% 0,0075% -0,1432% 0,0106% Dag 9 0,0721% 0,0200% 0,2790% 0,0341%
Dag 10 0,0278% 0,0469% 0,0806% 0,0754% Dag 10 -0,1066% -0,0168% -0,2693% -0,0421%
Sum T0-T10 0,9187% 0,6316% 0,0539% 0,8810% Sum T0-T10 -0,8929% -1,2658% 0,0674% -0,4725%
Mean CAAR 0,0835% 0,0574% 0,0049% 0,0801% Mean CAAR -0,0812% -0,1151% 0,0061% -0,0430%
SD 0,001448 0,001489 0,000861 0,000728 SD 0,001974 0,001422 0,001789 0,001139
N 507 454 453 814 N 300 296 189 583
T 12,99 8,22 1,21 31,38 T -7,12 -13,92 0,47 -9,11
P 0,000 0,000 0,227 0,000 P 0,000 0,000 0,638 0,000

TRANS 100'-500' 500'-2000' 2000'-10000' 10000'-< TRANS 100'-500' 500'-2000' 2000'-10000' 10000'-<
Dag -10 0,0619% -0,1257% -0,0075% -0,1518% Dag -10 0,1796% 0,1274% 0,0839% -0,1334%
Dag -9 -0,0924% -0,0458% -0,1859% -0,1371% Dag -9 -0,1077% 0,4369% 0,1240% 0,0715%
Dag -8 -0,1317% -0,0732% -0,3066% 0,1089% Dag -8 0,0590% 0,1721% 0,1338% -0,3805%
Dag -7 -0,0750% -0,0705% -0,1675% -0,2101% Dag -7 0,0228% -0,0561% 0,1313% -0,2396%
Dag -6 0,0218% 0,1526% -0,0130% -0,1543% Dag -6 0,1139% 0,0148% 0,2487% 0,2258%
Dag -5 -0,1948% 0,0025% 0,1364% -0,0446% Dag -5 0,3411% 0,3387% 0,5577% -0,0518%
Dag -4 -0,0231% 0,1165% -0,0090% -0,1632% Dag -4 0,0938% 0,2109% 0,0441% -0,1028%
Dag -3 -0,0662% 0,2055% 0,0063% 0,1695% Dag -3 0,2668% 0,1125% -0,1678% 0,3419%
Dag -2 -0,2109% 0,2204% 0,2176% 0,2270% Dag -2 -0,0298% 0,1603% 0,5109% -0,1423%
Dag -1 0,0252% -0,0559% 0,4589% -0,0360% Dag -1 -0,2534% -0,1152% -0,0799% 0,1990%
Dag 0 0,0285% 0,5344% 0,1675% 0,3720% Dag 0 -0,1498% -0,1342% -0,2490% -0,2371%
Dag 1 0,1613% 0,3789% 0,1991% -0,0847% Dag 1 0,2148% -0,1358% 0,1965% -0,0980%
Dag 2 0,0653% -0,0575% 0,1119% -0,0060% Dag 2 -0,0339% -0,0015% -0,2221% 0,3279%
Dag 3 -0,0241% 0,0590% -0,0688% 0,1492% Dag 3 0,0572% -0,2616% -0,2256% -0,1077%
Dag 4 -0,0039% -0,0553% -0,1309% -0,2017% Dag 4 -0,2879% -0,0943% -0,0928% 0,0128%
Dag 5 0,1130% 0,0178% 0,1584% -0,0531% Dag 5 -0,0659% -0,0646% -0,2376% 0,1954%
Dag 6 0,1170% 0,1001% 0,3854% 0,2014% Dag 6 -0,0552% -0,0134% 0,5575% -0,1860%
Dag 7 0,0973% 0,0283% -0,1681% 0,0172% Dag 7 -0,2524% -0,1397% -0,0497% -0,1167%
Dag 8 0,0513% 0,3179% -0,0997% -0,2820% Dag 8 -0,1187% 0,1422% -0,1352% -0,3753%
Dag 9 0,0083% -0,0499% -0,1693% 0,1820% Dag 9 0,0124% 0,0400% -0,0803% 0,3525%
Dag 10 0,0013% -0,0319% 0,0162% 0,1160% Dag 10 -0,1669% -0,1835% -0,1291% 0,0839%
Sum T0-T10 0,6153% 1,2418% 0,4017% 0,4102% Sum T0-T10 -0,8463% -0,8465% -0,6674% -0,1484%
Mean CAAR 0,0559% 0,1129% 0,0365% 0,0373% Mean CAAR -0,0769% -0,0770% -0,0607% -0,0135%
SD 0,000599 0,002036 0,001812 0,001905 SD 0,001428 0,001131 0,002408 0,002327
N 740 438 271 199 N 368 300 225 178
T 25,39 11,6 3,32 2,76 T -10,34 -11,78 -3,78 -0,77
P 0,000 0,000 0,001 0,006 P 0,000 0,000 0,000 0,440



3(4)

Insider

KÖP

POSITION VD STÖRRE STYRELSELEDAMOT STYRELSESUPPLEANT ANNAN BEF
Dag -10 -0,1196% 0,1045% -0,0462% 0,0731% 0,0275%
Dag -9 0,0567% 0,3531% -0,1096% -0,6873% -0,0263%
Dag -8 -0,2027% -0,0539% 0,0566% -0,7432% -0,0843%
Dag -7 -0,0399% 0,4313% -0,0220% -0,0434% -0,0542%
Dag -6 -0,0502% -0,0412% -0,1676% 0,1779% -0,0975%
Dag -5 -0,0854% -0,2436% -0,0456% 0,0741% -0,1426%
Dag -4 0,2900% 0,2876% -0,0285% -0,4622% -0,0065%
Dag -3 -0,1533% -0,1828% -0,0449% -0,3514% 0,0072%
Dag -2 -0,4324% 0,0768% 0,0257% -0,1018% -0,2102%
Dag -1 -0,3621% -0,2747% 0,0739% 0,4127% -0,2775%
Dag 0 0,1161% 0,9238% 0,1487% -0,0342% -0,0724%
Dag 1 0,0779% -0,0928% 0,1405% 0,5452% 0,0443%
Dag 2 0,2167% 0,3514% 0,1198% -0,5487% 0,1809%
Dag 3 0,0598% 0,2079% 0,1015% -0,5735% -0,0238%
Dag 4 0,0938% 0,0296% 0,0520% 0,0272% -0,0448%
Dag 5 0,1947% 0,1658% -0,0904% -0,3370% 0,1097%
Dag 6 -0,0783% 0,1419% 0,0595% 0,0595% 0,0566%
Dag 7 0,1679% 0,1949% 0,1948% -0,2911% 0,0070%
Dag 8 -0,1359% -0,1551% 0,0447% 0,1822% -0,1892%
Dag 9 0,1996% 0,2096% 0,1129% -0,2374% 0,0775%
Dag 10 0,0770% -0,1402% 0,1159% 0,1615% -0,0494%
Sum T0-T10 0,9894% 1,8367% 1,0000% -1,0464% 0,0964%
Mean CAAR 0,0899% 0,1670% 0,0909% -0,0951% 0,0088%
SD 0,001124 0,002994 0,000749 0,003387 0,001006
N 405 134 657 33 584
T 16,10 6,46 31,10 -1,61 2,11
P 0,000 0,000 0,000 0,116 0,036

SÄLJ

POSITION VD STÖRRE STYRELSELEDAMOT STYRELSESUPPLEANT ANNAN BEF
Dag -10 0,4240% -0,2329% 0,0491% 0,6871% 0,0307%
Dag -9 0,1558% 0,4792% 0,2569% 0,1083% 0,1058%
Dag -8 0,4495% -0,3970% 0,0750% -0,8195% 0,1497%
Dag -7 0,1520% 1,4541% 0,1840% 0,1063% 0,2357%
Dag -6 0,0208% 0,1604% 0,1997% 0,3615% 0,0815%
Dag -5 0,0096% 0,7090% 0,1701% 0,1642% 0,0179%
Dag -4 0,0885% 0,1931% 0,3318% 0,4628% 0,0452%
Dag -3 0,4114% 0,0968% -0,0666% 0,3295% 0,1499%
Dag -2 0,3690% 0,4201% 0,2069% -0,8523% 0,3487%
Dag -1 0,4303% -0,2725% 0,1223% -0,1646% 0,5667%
Dag 0 0,1365% 0,4365% 0,4595% -0,8252% 0,0891%
Dag 1 -0,4009% -0,2995% -0,1763% -0,1195% -0,0420%
Dag 2 -0,1980% -0,0772% 0,0049% -0,4485% -0,0623%
Dag 3 -0,1533% 0,2023% -0,0448% 0,7073% -0,0685%
Dag 4 -0,1857% -0,3121% -0,1680% -0,3567% -0,1260%
Dag 5 0,0411% -0,2636% -0,1472% 0,3586% -0,2418%
Dag 6 -0,2256% -0,0080% -0,1447% -0,3233% -0,1705%
Dag 7 -0,2252% 0,6323% -0,0032% -0,3824% 0,1331%
Dag 8 0,1952% -0,2279% -0,2629% -0,6172% -0,1450%
Dag 9 0,0102% -0,2271% -0,0323% -0,4641% 0,0360%
Dag 10 -0,2311% 0,0021% 0,0701% -0,1245% -0,0837%
Sum T0-T10 -1,2367% -0,1421% -0,4450% -2,5956% -0,6817%
Mean CAAR -0,1124% -0,0129% -0,0405% -0,2360% -0,0620%
SD 0,00182 0,00316 0,00193 0,00436 0,00112
N 171 122 367 16 296
T -8,06 -0,45 -4,02 -2,16 -9,48

P 0,000 0,652 0,000 0,047 0,000



4(4)

Outsider

KÖP

POSITION VD STÖRRE STYRELSELEDAMOT STYRELSESUPPLEANT ANNAN BEF
Dag -10 -0,0400% -0,0200% -0,0298% -0,3426% -0,0154%
Dag -9 -0,0777% 0,0798% -0,1957% 0,0090% -0,0706%
Dag -8 -0,0452% 0,0033% -0,0217% 0,2780% -0,0753%
Dag -7 -0,0896% -0,1958% -0,2936% -1,0324% 0,0176%
Dag -6 -0,0625% 0,0733% 0,1671% 0,4989% 0,0259%
Dag -5 -0,0342% -0,0639% -0,1977% -0,3473% -0,1263%
Dag -4 -0,0252% 0,0745% -0,0500% 0,0671% -0,0362%
Dag -3 -0,3274% 0,1583% -0,0079% -0,1350% -0,1417%
Dag -2 -0,2718% 0,4347% -0,0009% -0,2119% -0,2722%
Dag -1 0,2461% -0,1668% 0,1063% 0,4092% -0,1469%
Dag 0 0,0913% 0,1162% 0,4903% 0,4508% -0,0586%
Dag 1 0,0157% 0,4555% 0,1566% -0,3704% 0,0274%
Dag 2 0,2407% 0,5728% 0,0481% -0,0573% 0,1927%
Dag 3 0,1650% -0,0850% -0,0823% -0,1959% 0,1783%
Dag 4 -0,0653% 0,0054% 0,1168% -0,4184% -0,1777%
Dag 5 0,1760% 0,0518% 0,0041% -0,6943% 0,2498%
Dag 6 0,1060% 0,1985% 0,0657% 0,2649% -0,0326%
Dag 7 0,0146% -0,1249% -0,1159% 0,5606% 0,0745%
Dag 8 0,1341% -0,3107% -0,0590% -0,5828% 0,0305%
Dag 9 0,0342% 0,0496% 0,0722% 0,2998% -0,0540%
Dag 10 0,0650% 0,2047% 0,1759% 0,3817% 0,1630%
Sum T0-T10 0,9773% 1,1340% 0,8725% -0,3614% 0,5932%
Mean CAAR 0,0888% 0,1031% 0,0793% -0,0329% 0,0539%
SD 0,000877 0,002526 0,001661 0,004458 0,001312
N 397 141 678 33 578
T 20,18 4,85 12,43 -0,42 9,88
P 0,000 0,000 0,000 0,675 0,000

SÄLJ

POSITION VD STÖRRE STYRELSELEDAMOT STYRELSESUPPLEANT ANNAN BEF
Dag -10 0,5007% -0,0868% 0,0331% -0,3963% -0,0830%
Dag -9 0,2688% 0,6600% -0,0316% 0,2741% 0,2284%
Dag -8 -0,0348% 0,2651% 0,2520% 0,2355% 0,1293%
Dag -7 -0,0219% 0,0741% -0,0400% 0,5861% -0,0079%
Dag -6 0,2502% 0,2940% 0,0859% -1,0289% 0,2431%
Dag -5 -0,0095% 0,5176% 0,3713% 0,0386% 0,0882%
Dag -4 0,4435% -0,4448% -0,0766% 0,7623% 0,0593%
Dag -3 0,0517% -0,3660% 0,0615% -0,5059% 0,2700%
Dag -2 0,2143% -0,1845% 0,5535% -1,0200% 0,3294%
Dag -1 0,0263% 0,4373% -0,2068% -0,8932% 0,0610%
Dag 0 -0,2777% -0,0341% -0,1716% 0,5040% -0,2727%
Dag 1 0,0275% 0,1754% 0,0586% 0,3365% -0,0793%
Dag 2 0,0079% -0,1298% -0,0324% -0,2073% -0,1170%
Dag 3 -0,4762% -0,0900% -0,1979% -0,6388% 0,0939%
Dag 4 -0,3940% -0,1228% -0,2244% -0,0577% -0,2109%
Dag 5 0,0648% -0,4224% -0,0840% -0,3598% -0,2301%
Dag 6 0,2789% 0,6459% -0,0930% -0,8893% 0,1498%
Dag 7 -0,0796% 0,0865% -0,0800% -0,0855% -0,1189%
Dag 8 -0,4410% 0,2053% -0,0512% 0,1935% -0,0326%
Dag 9 0,1715% -0,2129% 0,0773% 0,2109% -0,1336%
Dag 10 -0,3216% 0,0923% -0,0079% -0,6324% 0,0191%
Sum T0-T10 -1,4395% 0,1933% -0,8064% -1,6258% -0,9324%
Mean CAAR -0,1309% 0,0176% -0,0733% -0,1478% -0,0848%
SD 0,002622 0,002771 0,000975 0,004462 0,001332
N 168 123 354 12 300
T -6,47 0,7 -14,14 -1,15 -11,02
P 0,000 0,483 0,000 0,276 0,000
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Appendix 3 - Databearbetning i Excel 
 
För att öka transparensen och möjligheten till att replikera denna studie så beskriver vi 
nedan hur denna studie har genomförts. Modellen som vi använder oss av för att 
genomföra beräkningar har gjorts i Excel. 
 
Vi började med att samla in aktiedata för de företag som skulle vara med i 
undersökningen. Dagliga aktiepriser samt index under tidsperiod 2006-01-01 – 2010-
12-31 totalt 162 företag och 1305 börsdagar vilket ger oss över 200 000 poster. All 
aktiedata samlades in via Thomson Datastream. 
 
Efter att priserna på de olika aktierna hade hämtats så samlades sedan information om 
insidertransaktion genom Finansinspektionens insynsregister. All dessa data lades 
sedan in i Excel. För att koppla ihop företagen mellan de båda listorna så numrerades 
företagen mellan 1-162 så att varje företag därmed fick ett unikt-id i undersökningen. 
 
Vi filtrerade sedan ut de olika portföljerna totalt 52 stycken och totalt 9 540 
insidertransaktioner. Dessa filtreringar lades sedan in i ett separat dokument uppdelat 
efter portföljen som skulle undersökas. Insiderinformation kunde sedan användas för 
att placera ut de olika händelserna det vill säga alla nollor för de 162 företagen under 
de 1305 börsdagarna på rätt position i Excel dokumentet. 
 
Eftersom att varje event har ett händelsefönster på totalt 21 dagar det vill säga -10, -9, 
-8…0…7, 8, 9, 10 så måste alla dessa också numreras innan och efter det aktuella 
eventet eftersom att det måste ingå för att beräkna CAAR. Se figur 1 för exempel på 
numrering av händelserna. 
 

 
 

Figur 1. Exempel på numrering av händelse i Excel 
 
Efter att alla event hade satts ut på rätt position i kalkylbladets första sida samt 
numrerats så infogades alla aktiers stängningspriser för undersökningsperioden på 
nästa flik i kalkyldokumentet. Se Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Aktiedata samt indexdata 
 
Efter att all aktiedata så beräknades den dagliga förändringen på alla aktier samt 
Small, Mid samt Large CAP samt den genomsnittliga förändringen under hela 
undersökningsperioden. Se figur 3. 
 

 
 

Figur 3. Beräkning av den dagliga förändringen av index och aktier 
 
För att kunna beräkna ett betavärde hur aktien är korrelerad med respektive index så 
har händelsefönstren raderats för att på så sätt ta bort effekten av insiderhandeln. Se 
figur 4. 
 

 
 

Figur 4. Beräkning av beta utan händelser 
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Beta samt Alfa kalkyleras sedan för respektive bolag utan händelserna. Se figur 5.  
 

 
 

Figur 5. Beräkning av Beta 
 

 
 

Figur 6. Beräkning av Alfa 
 

Efter att Beta samt Alfa beräknas så använde vi oss av marknadsmodellen för att få 
fram hur aktien förväntade utveckling skulle vara om händelsen aldrig skulle inträffa. 
Se figur 7. 
 

 
 

Figur 7. Beräkning normal avkastning med marknadsmodellen 
 
Den förväntade avkastningen beräknades med marknadsmodellen genom de 
uppskattningar som vi fått fram av beta samt alfa. Vidare beräknades den abnormala 
avkastningen Som då utgör skillnaden mellan den faktiska och den förväntade 
avkastningen. 
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Efter alla dessa uträkningar så summerades de abnormala avkastningarna. Det vill 
säga T-10, T-9, T-8…T0…T8, T9, T10. 
 

 
 

Figur 9. Beräkning av CAR. 
 

De beräkningar som gjorts för CAR har sedan summerats för CAARt. Dessa värden 
finns i Appendix 1 för samtliga 52 portföljer. 

 

 
 

Figur 10. Beräkning av CAAR. 
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