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Sammanfattning 

Problembakgrund och problemdiskussion: 

Vissa personer har tack vare sin position i företagen tillgång till mer information om 

verksamheten än den vanliga investeraren. Ett exempel på en sådan person är den 

verkställande direktören. På grund av den informationsasymmetri som uppstår har den 

verkställande direktören bättre förutsättningar för att bedriva handel med aktier i sitt eget 

företag. De skulle således kunna generera överavkastningar med hjälp av denna information, 

vilket ifrågasätter den effektiva marknadshypotesen.   

 

Problemformulering: 

Kan investerare uppnå högre riskjusterad avkastning genom att investera i aktier där den 

verkställande direktören äger en större andel av företaget?   

 

Syfte: 

Huvudsyftet är att utreda huruvida företag med en verkställande direktör med ett högt 

aktieägande i det egna företaget även leder till att avkastningen på aktiemarknaden är hög. 

Delsyftet är att kartlägga om investerare kan utnyttja detta genom att handla med aktier där 

den verkställande direktören har ett högt aktieägande och således generera överavkastningar 

på sina investeringar.  

 

Teori: 

Teorier som behandlas i studien är informationsasymmetrin och signaleringsteorin, den 

effektiva marknadshypotesen, agentteorin samt beteendebaserad finansiell teori. Central för 

studien är agentteorin som visar på att det finns skillnader i incitamentet hos ägarna i ett 

aktiebolag och ledningen som arbetar operativt med verksamheten. Utfallet blir att grupperna 

arbetar mot olika mål där båda grupperna vill maximera sin egen avkastning. Det som är bäst 

för företaget i sin helhet blir därför inte nödvändigtvis det som sker.  

 

Metod: 

Studien genomförs med en kvantitativ och deduktiv ansats. En statistisk undersökning har 

genomförts mellan åren 2000 och 2010 där företag på Stockholmsbörsen undersökts. 

Undersökningen har skett genom att ett portföljurval genomförts där totalt 50 stycken 

portföljer granskats över tioårsperioden. Resultaten har testats med hjälp av tre stycken 

modeller; Single Index Model, trefaktormodellen samt Sharpe ratio.   

 

Resultat och analys: 

Resultatet visar på en högre avkastning för portföljerna som innehåller företag där den 

verkställande direktören äger aktier. De företag där verkställande direktören äger 50 procent 

av företaget har presterat bäst. Vidare visar resultatet att ägande ska vara 30 procent för att få 

utslag på avkastningen. Ingen av portföljernas resultat är statistiskt signifikant, vi kan därför 

inte utesluta att överavkastningarna beror på andra faktorer som inte inkluderas i studien.  

 

Slutsats: 

Portföljerna har genererat bättre avkastning än index när de handlat med aktier kopplade till 

den verkställande direktörens aktieinnehav. Då resultatet inte är statistiskt säkerställt kan vi 

inte fastslå att överavkastningar existerar. Den effektiva marknadshypotesen kan därför inte 

motbevisas.   
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1. Inledning 
 

Aktiemarknadens betydelse för samhället är utbredd. Idag har majoriteten av svenska folket 

någon form av sparande i finansiella instrument. Betydelsen leder till ett ökat intresse för 

aktiehandel i allmänhet och möjligheter till att göra bra köp och överavkastningar i 

synnerhet. Avkastningarna som investerare kan tillgodogöra sig är beroende av hur företagen 

presterar. Prestation beror till stor del på hur företagets ledning agerar. En av de 

parametrarna som därför är intressant i detta är hur aktiekursen påverkas av att 

verkställande direktören själv äger aktier i företaget denne verkar inom, vilket vi ämnar 

undersöka med denna studie. Tidigare studier är tvetydiga där vissa menar på ett samband 

medan andra inte kan dra några statistiskt försvarbara slutsatser. I detta kapitel ger vi en 

bakgrund till fenomenet såväl som en diskussion om detta, gör en sammanfattande 

problemformulering och förklarar vad studiens syfte är. Vidare så berättar vi om de 

avgränsningar vi valt att göra samt vilket teoretiskt och praktiskt bidrag studien efterlämnar. 

 

1.1 Problembakgrund 
Den investerare som för tjugofem år sedan bestämde sig för att investera sina pengar i aktier 

skulle idag vara en rik person. En investering i indexet OMX Stockholm 30, det vill säga de 

30 stycken största bolagen på Stockholmsbörsen, skulle idag ha ökat med cirka 770 procent 

(Nasdaq OMX, 2014). Tanken att själv kunna få ta del av dessa avkastningar är svindlande 

och får investerare att flockas kring handeln med finansiella instrument. Från att ha varit en 

handel för de rika räknar SCB idag med att cirka en och en halv miljon svenskar investerat sitt 

sparkapital i aktier av något slag (Statistiska centralbyrån, 2014). Detta utgörs av svenskar 

som har sitt sparande direkt i aktier. Om det utöver detta inkluderas alla svenskar som har ett 

indirekt sparande i aktier så ökar antalet och inkluderar majoriteten av alla svenskar 

(Statistiska centralbyrån, 2014). Exempel på indirekt sparande är de svenskar som har sina 

pengar i fonder och pensionssparande där pensionsbolaget förvaltar deras pengar på 

aktiemarknaden utan att individen gjort ett aktivt val (Bodie et al., 2011, s 975-976).  Med 

tanke på hur många svenskar som har sina pengar investerade på aktiemarknaden, antingen 

direkt eller indirekt, så är det uppenbart att denna form av sparande har en stor betydelse för 

hela samhället.   

 

De stora avkastningarna på aktiemarknaden de senaste 30 åren tyder på en långsiktig 

avkastning för aktiemarknaden i sin helhet. Att titta i backspegeln och investera blint i aktier i 

hopp om att allting ska gå lika bra som historien är dock inget att rekommendera enligt Fama 

(1970) som ligger bakom den effektiva marknadshypotesen. Handel med finansiella 

instrument är generellt förknippad med en hög del av risktagande. Det innebär att 

avkastningarna kan reflektera den historiska avkastningen och bli höga, men även att 

investerare kan förlora delar eller hela sitt insatta kapital vid dåliga placeringar.  

 

Resultatet från en investerares portfölj kommer i all väsentlighet att variera beroende på vilka 

aktier som han väljer ska ingå. Vissa aktier kommer att ha en positiv utveckling på marknaden 

medan andra uppvisar en mer negativ. Varför vissa aktier går bra och vad det egentligen är 

som styr prisutvecklingen på finansiella instrument har länge varit omdebatterat. Historiskt 

har vissa aktier kunna öka kraftigt i pris utan att ha presenterat några vinster överhuvudtaget, 

detta medan stabila företag som årligen levererar avkastningar stagnerar eller faller på börsen. 

Detta på grund av att det på kort sikt är investerarnas förväntningar som styr prissättningen 
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och behov av förtroende är stort där en aktie inte värderas högre än vad investeraren är beredd 

att betala (Berk et al., 2011, s 16). Ur ett längre perspektiv är dock de flesta rörande överens 

om att det för långsiktig avkastning även krävs stabilitet och positiva resultat ifrån företagets 

sida. När investerare väljer aktier till deras portföljer och ska finna vinnare är det därför 

viktigt att de även granskar det underliggande företaget vars aktier de handlas med. Om aktien 

är ett stabilt företag, med en bra affärsidé och som arbetar på marknader som kännetecknas av 

stabilitet, så borde även företaget på längre sikt utvecklas i en positiv riktning (Berk et al., 

2011, s 10-11). 

 

Att hitta dessa företag som kommer att utvecklas positivt är dock inte så enkelt som det låter. 

För att investerare ska kunna fatta hållbara beslut på aktiemarknaden krävs information om 

vad de investerar i. Information kan användas av investerare för att bedöma tillförlitligheten 

och lönsamheten i en investering. Mycket av den information som tillkommer investerarna 

kommer direkt från företagen själva, genom exempelvis bolagsrapporter och kommunikéer. 

Det är reglerat hur denna information ska delges investerarna samt vad som måste inkluderas 

(Finansinspektionen, 2014). Trots att regelverk finns inom området är det viktigt att komma 

ihåg att det i slutändan är bolagen själva som väljer vilken information går ut med och hur 

denna ska förmedlas till investerarna. Det är därför av vikt att investerarna är kritiska och 

bildar en egen uppfattning om företaget, det är upp till dem att själva tolka information och 

fatta investeringsbeslut därefter. Även om mycket information tillkommer marknaden från 

företagen så är inte all information tillgänglig. Det kan exempelvis vara information som av 

företaget betraktas vara av känslig natur. Om den skulle bli offentlig så skulle det kunna skada 

bolaget. Bara ett fåtal personer inom företagen har tillgång till denna information och de 

kallas i dagligt tal för insiders. I regel anses dessa personer ha ett informationsövertag 

gentemot andra investerare på grund av sina positioner inom företagen. I jämförelse med de 

vanliga investerarna som inte har insyn i företaget förutom vid rapporttillfällen så vet dessa 

personer allting och kan därför agera snabbare än marknaden (Finansinspektionen, 2014). 

 

I och med det informationsövertag som insiderpersonerna besitter och det faktum att de har 

tillgång till information som potentiellt kan driva aktiekursen gör dem intressanta. Det finns 

de personer som anser att informationsövertaget gör insider att insiders har bättre 

förutsättningar att bedriva aktiehandel i sitt eget företag. På grund av detta har mycket 

forskning fokuserat på detta område, exempelvis Jaffe (1974, s 410-412) som granskar 

insiders möjligheter att överprestera marknaden. Insiderpersoner skulle därför kunna nå bättre 

avkastningar än vad den vanliga investeraren klarar av genom att handla på information som 

ännu inte är känd för marknaden. För att säkerställa att detta informationsövertag inte 

missbrukas är insiderpersoner - så som styrelseledamöter, revisorer och verkställande 

direktörer, skyldiga att rapportera alla sina transaktioner till finansinspektionen. 

Finansinspektionen redovisar sedan samtliga transaktioner och skapar transparens mot 

marknaden där den vanliga investeraren kan följa hur dessa personer med informationsövertag 

agerar (Finansinspektionen, 2014).  

 

Den svårighet som finns i att utifrån tillgänglig information bedöma vilka investeringar som 

kommer att bli lönsamma gör att investerarna strävar efter att hitta strategier för att maximera 

sin avkastning och prestera bättre än marknaden. Att följa insiderpersonerna är en populär 

strategi då de anses ha informationsövertaget och därför på ett bättre sätt borde kunna bedöma 

möjligheterna för aktien.  

 

De senaste åren har bolagsstyrning varit på tapeten i svenska medier och ofta ur en negativ 

synvinkel. Vi har nyligen gått igenom en omfattande finanskris där företag fått göra 
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nedskärningar och folk förlorat sina arbeten. Med det höjs nya röster om åtgärder som borde 

vidtas på finansmarknaden för att undvika återupprepningar av dessa misslyckanden. Med 

hårdare tag och regleringar anses världsekonomin kunna stabiliseras och skapa ett klimat utan 

framtida kriser som skulle gynna alla parter ur ett långsiktigt perspektiv. Styrelser och andra 

ledningspersoner har fått stå längst fram i kritikerstormen och försvara sitt agerande och sina 

ersättningar. Det anses av många som oansvarigt att ta ut löner i miljonklassen samtidigt som 

företagen måste genomföra besparingar och avskeda folk för att hela tiden vara lönsamma på 

marknaden. Till detta tillkommer även bonusar kopplade till prestationer. Det finns även de 

som anser att bonusar är direkt skadligt för finansmarknaden. Nout Wellink, ledamot i 

Europeiska Centralbanken uttalade sig bland annat om att bonusar är en direkt orsak till att 

finanskriser uppstår (Affärsvärlden, 2008). Detta då bonusar och andra program för 

ersättningar leder till ett ökande risktagande. För att få ut sina ersättningar blir de beslutande 

personerna tvungna att ta överdriven risk. Den ökade risken för företagen kan leda till 

konkurser som i sin tur drabbar hela systemet när konsekvenserna inte kan isoleras till det 

enskilda företaget.  

  

Tanken är att bonusar och andra resultatbaserade ersättningar ska återspegla resultatet i 

verksamheten, där ett bra resultat även resulterar i en bra bonus för ledningen medan dåliga 

resultat leder till en indragen bonus. Detta till trots har vissa branscher som haft sviktande 

resultat och fallande aktiekurser kunnat bibehålla och faktiskt även utöka sina bonusar 

(Sverige television, 2010). Detta svider i ögonen på allmänheten då det uppfattas som att de 

som missköter sig och orsakar kriserna sedan inte behöver stå till svars för sina handlingar, 

utan snarare till och med belönas för detta. Ersättning till ledningen i ett aktiebolag behöver 

dock inte bara vara förknippad med negativa aspekter utan kan även vara viktig ur ett 

lönsamhetsperspektiv. Ur allmänhetens ögon hade dessa bonusar och andra 

prestationsbaserade ersättningar varit mer försvarbara om det gick i linje med den avkastning 

som de själva fått på sitt satsade kapital. Själva grundtanken med bonusarna är att återspegla 

på principen att folk arbetar hårdare om det finns ett eget incitament till att göra det. 

Incitamentet kan få uttryck i form av denna bonus eller genom ökad avkastning på de aktier 

som ägs i företaget (Bång och Waldenström, 2009, s 3-4). 

 

Det finns många olika faktorer som styr lönsamhet för ett företag och sedermera som en effekt 

av detta även aktiekurserna. Bland annat visar Roquebert et al. (1996) att det finns 

branschspecifika egenskaper som driver lönsamhet. Detta resulterar i att vissa branscher 

genomgående har högre lönsamhet än andra vilket försvårar för en jämförelse mellan företag 

från vitt skilda branscher. En annan viktig aspekt är management, det vill säga hur bolaget 

styrs. Att därför styra beteende åt ett önskvärt håll är grunden i incitament för den 

verkställande direktören. Under 80-talet var det populärt i svenska företag att styra beteende 

genom att ledningen skulle bli mer aktiv i företaget som ägare. Aktier delades ut till den 

verkställande direktören för att han på så sätt skulle bli mer engagerad i företaget och arbeta 

för både företagets bästa samt för sin egen vinning. Av detta skulle företagen utvecklas bättre 

och agentproblemen minska. Denna styrning i företagen kallades vanligtvis för pilotskolan 

(Borg, 2003, s 11).  

 

Utifrån detta finns det skäl att anse att ägarstrukturen inom ett företag har en inverkan på hur 

företaget utvecklas, dels resultat- och lönsamhetsmässigt men även hur börsutvecklingen ser 

ut då dessa faktorer i slutändan är sammanlänkade. Ägarstrukturen inom publika företag 

skiljer sig åt från företag till företag men koncentrationen av ägare är relativt låg. Exempelvis 

på den amerikanska marknaden bland de stora publika aktiebolagen så äger i genomsnitt en 

verkställande direktör enbart 0,14 procent utav det egna bolaget (Jensen & Murphy, 1990, s 6-
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7). I Sverige är denna andel fortsatt låg, om än större än den amerikanska. Enligt Elsilä et al. 

(2013, s 29) äger den verkställande direktören i svenska börsnoterade företag i genomsnitt tre 

procent utav det egna företaget. 

 

Vi ämnar undersöka mer grundligt vilken effekt som ägarstrukturen har på hur ett företag 

utvecklas på aktiemarknaden. Vi tror att insiderpersonerna har en stark påverkan på denna 

utveckling. Vi kommer att undersöka på den verkställande direktören i detta sammanhang där 

agentproblemet som existerar mellan ägarna och ledningen skulle kunna minskas genom att 

agenten även blir principal, det vill säga att ledningen själva äger aktier. Företag där den 

verkställande direktören äger aktier borde därmed bli mer lönsamma och utvecklas bättre på 

börsen då det finns ett eget incitament i form av avkastning på aktierna. Vi vill med denna 

uppsats undersöka om det existerar ett samband mellan verkställande direktörens aktieägande 

i företaget och hur det utvecklar sig på börsen.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Som det framkom i problembakgrunden så är ägarstrukturen i publika företag intressant för 

allmänheten. Detta då en majoritet av den svenska befolkningen direkt eller indirekt har sitt 

sparande på aktiemarknaden som är beroende av utvecklingen i dessa företag. Intresset från 

allmänheten leder även till ett ökat intresse från forskare. Under 1900-talet har vi sett mycket 

forskning kring hur företag styrs och hur det påverkar aspekter som lönsamhet och värdering. 

Redan så tidigt som på 30-talet presenterade Berle och Means (1932) sin forskning kring 

privata företag. De visade i sin studie hur företagen hade utvecklats från små ägarledda 

företag till stora internationella. Berle och Means såg en utveckling där företagen hade gått 

från att ha haft ägande och ledning samlat till samma person till att i en större utsträckning 

bestå av en grupp ägare som i sin tur delegerade ansvar för företaget till en ledningsgrupp 

(Berle och Means, 1932). Detta nya förhållningssätt var dock inte oproblematiskt. Berle och 

Means menade på att det uppstod en splittring av målbilden hos de två olika grupperna när 

ägarna strävar efter att företaget ska maximera sin vinst, medan ledningen snarare vill 

maximera sin egen vinst.  

 

Berle och Means (1932) var pionjärer inom området och la grunden för vidare forskning. 

Deras studier kring de privata företagens utveckling och de nya problem som dessa ställs inför 

på 1900-talet inspirerade andra forskare så som Jensen och Meckling (1976). Jensen och 

Meckling la grunden för den idag vida kända agentteorin som kommer att behandlas mer 

ingående senare i teoridelen. Jensen och Meckling visade på fördelar i att ha ett koncentrerat 

ägande då detta leder till att agentproblemen minskar. När ledningen i ett bolag äger en 

mindre del utav bolagets totala antal aktier så minskar även incitamentet för att lägga ner sitt 

fulla engagemang i företaget. Precis som Berle och Means var inne på i sin studie cirka 40 år 

tidigare så kommer ledningen i och med detta inte att arbeta efter att skapa ett så högt värde 

som möjligt för företagets aktieägare (Jensen & Meckling, 1976, s 31-32). Möjligheten till 

detta skapas genom att ledningen genomgående besitter information om företagets situation, 

vilket inte utomstående aktieägare har. De har därför ett informationsövertag gentemot dessa 

ägare och får med detta en starkare grund i sitt beslutsfattande.  

 

Att den verkställande direktören, som är ytterst ansvarig för företagets verksamhet, är viktig i 

detta visar Anderson och Reeb (2003) på i sin studie. De granskar familjeägda företag på 

amerikanska S&P 500. Familjeföretag med ett koncentrerat ägande är ett viktigt koncept då 

dessa företag utgör en tredjedel av det totala antalet företag. Studiens resultat visar på att 

företag med ett koncentrerat familjeägande presterar bättre än andra företag där ägande är 
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spritt mellan fler personer. Detsamma gäller för företag med en verkställande direktör i den 

ägande sfären. De företag som hade en verkställande direktör som även var en av ägarna 

presterade klart bättre än de företag som hade en utomstående rekryterad verkställande 

direktör (Anderson och Reeb, 2003, s 1324). 

 

Holderness och Sheehan (1988) undersökte företag ur ett ägandeperspektiv och hur detta 

påverkar företagets lönsamhet. De jämförde företag som ägs av majoritetsägare med företag 

som bestod utav ett flertal olika ägare utan någon tydlig dominerande kraft. De hittar dock 

inget samband som säger att en ökad koncentration med ett fåtal majoritetsägare borde leda 

till ett bättre resultat för företaget jämfört med företag som har mer spridda ägare (Holderness 

och Sheehan, 1988, s 344-345).  

 

Forskning i ämnet har även skett på den svenska marknaden även om detta inte är lika utbrett 

som i andra länder då den forskningen inriktar sig på den amerikanska marknaden. Bland den 

svenska forskningen utmärker sig Enqvist (2005) som granskar både effekten av att ha 

majoritetsägare i ett företag samt att ha majoritetsägare som även är aktiva som verkställande 

direktörer i företagets styrning. Enqvist visar på att det inte går bättre för företag som har 

majoritetsägare än företag med spridda ägare men att denna effekt blir starkare ifall att den 

kontrollerande ägaren även är verkställande direktör vilket är fallet i många företag (Enqvist, 

2005, s 17). Slutsatsen är att det enbart går att utöva denna kontroll och få det att påverka 

företagets resultat om individen samtidigt har kontroll över företagets beslutsfattande. Därför 

krävs det att personen är en insider. Enqvist utgår ifrån en tidigare studie på den svenska 

marknaden utav Cronqvist och Nilsson (2003). De har dock inte undersökt perspektivet med 

verkställande direktörer och även i Enqvists studie är detta inte det mest framträdande 

området i studien. Mer forskning krävs således för att utreda den verkställande direktörens 

påverkan på företagets utveckling på den svenska marknaden.  

 

Resultaten i de tidigare studierna visar på en tvetydighet då de går mot olika håll. Den tidigare 

forskningen från Berle och Means (1932) har visat på ett positivt samband mellan företagets 

utveckling och ett koncentrerat ägande. Detta backas upp av Jensen och Meckling (1976) 

samt Anderson och Reeb (2003) som undersöker mer ingående den verkställande direktörens 

roll i det hela. Resultaten här pekar mot att det skulle vara positivt för ett företag att ha en 

verkställande direktör som själv är aktivt inblandad i företaget som ägare då detta leder till ett 

incitament för honom eller henne att arbeta både för sin egen och företagets vinning. Resultat 

från Holderness och Sheehan (1988) pekar däremot på en negativ korrelation och går emot det 

som sagts av andra forskare.  

 

Utifrån den tidigare forskningen tolkar vi resultaten kring ämnet som tvetydiga. Det finns 

forskning som visar på att det är positivt med stora ägare som utövar sin kontroll över 

företaget och även den som visar på att det inte har någon effekt för företagets resultat. På den 

svenska marknaden är dessa typer av studier inte lika utbredda och den mesta av forskningen 

har genomförts på den amerikanska marknaden. Det är därför inte givet hur detta samband 

förhåller sig på den svenska marknaden. Tidigare svensk forskning av Enqvist är för perioden 

innan 2005 och visar på att det finns en korrelation. Detta var dock inte huvudfokus i hans 

forskning och vi skulle vilja undersöka detta mer ingående då vi ser att det existerar ett gap 

som vi ämnar undersöka. Fokus i tidigare forskning har även främst legat på 

lönsamhetsaspekter snarare än aktieavkastning. Vi vill istället granska aktieavkastningarna 

eftersom det är relevant för investerarna.  
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Den svenska marknaden är också intressant ur detta perspektiv på grund av de skillnader som 

observerats i ägarstrukturen. Som framgick i problembakgrunden är det genomsnittliga 

ägande på svenska marknaden tre procent hos den verkställande direktören, jämfört med 0,14 

procent för den amerikanska marknaden. Detta tyder på en större koncentration av ägande på 

den svenska marknaden. Dessa skillnader skulle kunna få utslag på den svenska marknaden 

och det är därför intressant att granska svenska verkställande direktörer.  

 

1.3 Problemformulering 
Kan investerare uppnå högre riskjusterad avkastning genom att investera i aktier där den 

verkställande direktören äger en större andel av företaget?   

 

1.4 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att utreda för perioden 2000-02-01 till 2010-01-31, hur 

aktieavkastningen i svenska företag påverkas av att företaget leds av en verkställande direktör 

som själv äger aktier i företaget.  

 

Delsyftet med studien är att kartlägga om de enskilda investerarna kan använda sig utav denna 

strategi vid handel med aktier för att på så sätt tillgodogöra sig en högre riskjusterad 

avkastning än index.  

 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag  
Det teoretiska bidraget från studien som vi ämnar efterlämna är framförallt en ökad förståelse 

för hur aktieinnehav hos den verkställande direktören påverkar företagets utveckling på den 

svenska aktiemarknaden. Detta kommer leda till en ökad kunskap om ifall det går att göra 

överavkastningar baserat på portföljer sammansatta från publik information om styrelsens 

ägande i företaget. Studien kommer även bidra till att testa marknadens effektivitet under den 

valda mätperioden.  

 

Det praktiska bidraget kommer framför allt rikta sig till investerare på den svenska 

aktiemarknaden. Resultatet från studien kommer visa om det finns möjlighet att nå 

överavkastningar genom att applicera studien i sina egna investeringar. Vi kommer därmed 

visa på värdet för investerare att placera i företag där ledningen själva har ett intresse genom 

ett betydande ägande.  

 

1.6 Avgränsningar 
Vi kommer i studien enbart att undersöka den svenska marknaden. I Sverige finns det idag tre 

reglerade marknadsplatser för aktiehandel, OMX Stockholm, Burgundy samt Nordic Growth 

Market. Vi har valt att endast studera OMX Stockholm, även kallad Stockholmsbörsen, då det 

är den största marknadsplatsen i Sverige med flest antal noterade företag. Vi bortser således 

från de andra marknadsplatserna. Anledningen till detta är datamängden som skulle bli stor 

vid inkludering av alla börser. Karaktären på företagen är även viktig. I vår studie kommer vi 

att använda oss av syntetiska, det vill säga egen konstruerade, portföljer för att undersöka om 

investerare kan utnyttja dessa. Det är därför viktigt att det existerar en omsättning i handeln 

med företagen. Omsättningsmässigt är företagen på Stockholmsbörsen mer populära för 

investerare än vad mindre företag på de små börserna är.    
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Tidsmässigt har vi valt att begränsa oss till perioden 2000-02-01 till 2010-01-31. Anledningen 

till detta är att data som hör till åren efter denna period varit svåråtkomlig för oss. Vi anser 

även att en tioårsperiod är lämplig utifrån den begränsade tidslängd vi har på oss att göra 

studien. Vi kommer på grund av detta bara att kunna uttala oss om denna tioårsperiod.  

 

Bland de insiderpersoner som vi tror har en påverkan på hur företaget utvecklar sig kommer 

vi enbart att granska den verkställande direktören. Detta kommer förenkla möjligheten att 

genomföra studien och minska risken för att studien blir för bred och ger ett otydligt resultat. 

Vår utgångspunkt när vi funderade över ämnet var att vi skulle granska hela styrelsens 

innehav. Vi insåg dock snabbt att detta skulle bli en omöjlighet då antalet personer som skulle 

ingå i studien skulle bli för stort. Varje företag har i regel någonstans från fem till femton 

ledamöter i styrelsen vilket resulterar i en bred mängd data som skulle ta lång tid för oss att 

sammanställa. Ett annat problem vi stod inför var vilka personer inom företagets ledning som 

egentligen har mest inflytande över verksamheten i sin helhet. I de flesta stora koncerner finns 

dels en styrelse i moderbolaget och en annan styrelse i dotterbolagen som inte nödvändigtvis 

behöver vara densamma som i moderbolaget. Utöver detta finns även ofta en koncernledning 

samt en ledningsgrupp med personer som har ett direkt inflytande i den operativa 

verksamheten. Ackumulerat blir detta väldigt många olika personer som har ett inflytande i 

verksamheten och det kommer bli svårt för oss som författare att avgöra vem som är relevant 

och vem som inte är det. Utifrån detta har vi valt att begränsa oss till den verkställande 

direktören. Vi anser att av alla dessa personer är den verkställande direktören mest relevant 

utifrån dennes dagliga arbete i den operativa verksamheten, vilket torde ligga till grund för 

företagets utveckling i sin helhet.  

 

Utöver detta kommer vi även bara att granska innehav i aktier och vi kommer därmed inte att 

undersöka andra finansiella instrument kopplade till företaget som den verkställande 

direktören äger. Detta görs för att begränsa mängden data som måste analyseras samt att det 

skulle försvåra en analys av resultatet. För insiderpersoner så som den verkställande 

direktören kan det vara vanligt med bonussystem kopplade till företagets resultat, vilket kan 

utgöras av exempelvis optioner. Dessa kommer inte att inkluderas som en del av ägandet 

förrän de omvandlats till aktier i och med att det annars försvårar analysen. 
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2. Teoretisk metod  
 

Denna studie bygger på en kvantitativ ansats och deduktivt synsätt. Det innebär att vi kommer 

att utgå från hypoteser och frågeställningar vi kommer fram till, efter att ha samlat in 

information om tidigare studier och teorier. Vi ämnar sedan samla in kvantitativ data om 

ägande bland verkställande direktörer på Stockholmsbörsen samt aktiekurser för dessa. 

Därefter kommer vi ställa resultatet av datainsamlingen mot våra hypoteser för att på så sätt 

kunna förkasta eller bekräfta dessa. Utifrån svaret från hypotesprövningen kommer slutligen 

teorin att omformuleras.  

 

2.1 Ämnesval 
Valet av ämne grundar sig dels i våra egna tidigare erfarenheter men även i den aktuella 

samhällsdebatten. Vi har i våra tidigare studier läst med olika inriktningar mot både 

redovisning och finansiering. Under höstterminen läste vi båda dessa ämnen på en avancerad 

nivå. Under kurserna lyftes viktiga faktorer fram kring den verkställande direktörens effekt på 

företagens utveckling. Detta har gett oss en bra grund att stå på i valet av ämne och ledde fram 

till det som vi vill grunda undersökningen på. Vi valde ämnet då vi anser att det är relevant för 

utbildningen samt att det ligger bra i tiden. Den förförståelse vi tagit med oss från våra studier 

har bidragit till valet av ämne, men vi anser att den är generell och därför inte påverkat 

studiens riktning (Lindholm, 1999, s 10). 

 

Det har tidigare skrivits många uppsatser kring incitament för styrelse och ledning i 

aktiebolag. Fokus ligger ofta på bonusar och löner. Vi anser att detta beror på att det 

diskuterats flitigt i media under de föregående åren som kantats av finanskriser. Vi vill istället 

fokusera på kapitalinnehav där vi anser att det snarare finns ett samband mellan aktieägande i 

bolaget direktören verkar inom, än att bonusarna som är kopplade till arbetet skulle ha en 

märkbar påverkan.  

 

2.2 Kunskapssyn 
Vilken kunskapssyn som studien utgår ifrån är vanligtvis beroende av vilket metodval som 

tillämpats. Kvalitativa studier tenderar att utgå ifrån en hermeneutisk kunskapssyn medan 

kvantitativa studier använder en positivistisk kunskapssyn (Bryman, 2011, s 544).  

 

Det sammanfattande begreppet för kunskapens uppkomst, giltighet, metoder och natur kallas 

för kunskapsteori, men oftast förekommande används istället 

begreppet epistemologi som beskriver den vetenskapliga 

kunskapen (Svenning, 2003 s 25). Inom epistemologin finns 

det två huvudsakliga synsätt eller grenar, positivismen och 

hermeneutiken. Den fundamentala skillnaden mellan 

positivism och hermeneutik är att positivismens fokus ligger 

på att förklara ett mänskligt beteende. Hermeneutiken 

däremot fokuserar på att skapa en förståelse för det 

mänskliga beteendet (Bryman et al., 2011, s 30).  

 

Denna studie syftar till att undersöka om den verkställande direktörens aktieägande i företaget 

han är verksam inom påverkar kursutvecklingarna. För att besvara denna fråga kommer vi att 

tillämpa en positivistisk kunskapssyn. Vi anser att detta lämpar sig bäst för vår studie då den 

Epistemologi 

Hermeneutik Positivism 

Figur 1. Epistemologi 
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förespråkar att naturvetenskapliga metoder tillämpas för att genomföra studier av social 

karaktär (Bryman, 2011, s 30). Den hermeneutiska kunskapssynen tillämpas vanligtvis för att 

tolka och förstå ett beteende, vi anser därför inte att det är tillämpligt på vår typ av studie. Vi 

har gjort vårt val utifrån att vi i undersökningen kommer att använda oss av historiska 

börskurser samt ägardata. Vi kommer att använda datan för att göra statistiska tester och 

bedöma om det går att urskilja mönster som förklarar hur verkställande direktörens 

aktieägande påverkar företagens börskurser.  

 

2.3 Vetenskapligt synsätt och perspektiv 
Ontologi kan beskrivas som ”vad som finns”, frågor inom detta handlar om sociala entiteters 

art eller natur. Frågeställningarna grundar sig i hur individer betraktar verkligheten, om det 

finns en objektiv verklighet som är densamma för alla människor eller om alla individer 

skapar en verklighet som baseras på deras individuella handlingar, erfarenheter och 

uppfattningar. Det finns två vetenskapliga perspektiv att utgå ifrån, dessa är objektivism och 

konstruktionismen. Objektivismen utgår ifrån att den objektiva verkligheten existerar och är 

oberoende av individens uppfattning. Konstruktionismen menar istället att verkligheten är en 

konstruktion som är beroende från individ till individ och hur dessa väljer att tolka den 

(Bryman, 2011, s 35-37). 

 

Denna uppsats kommer att bygga på det objektivistiska perspektivet av verkligheten. Det 

innebär att vi utgår ifrån att sociala företeelser och deras betydelse existerar på ett sätt som vi 

inte kan påverka. Detta faller sig naturligt då vi vill undersöka ifall att den verkställande 

direktörens aktieägande har en påverkan på företagets aktieavkastning, vilket i sådana fall 

torde vara samma verklighet oberoende av vilken individ det gäller. Vi har gjort vårt val 

utifrån den data vi kommer att hantera i undersökningen. Vår undersökning bygger på data 

angående de verkställande direktörernas aktieägande från SIS Ägarservice samt historiska 

börskurser från Thomson Reuters Datastream. Datan har använts för att skapa de strategier 

som studien utgår ifrån. Detta är en objektiv process då vi inte själva kan påverka vilka 

företag som ingår i studien samt hur deras data ser ut, siffrorna går med andra ord inte att 

manipulera och tolka på det sätt vi vill. För vår egen del är vi också av uppfattningen att det 

bara existerar en objektiv korrekt verklighet vilket även ligger till grund för vårt val av 

synsätt.  

 

2.4 Metodval 
Det finns två olika metoder som kan tillämpas, dessa är en kvalitativ- och en kvantitativ 

metod. Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod i genomförandet av denna studie. 

En kvantitativ studie inriktar sig på siffror i större utsträckning än ord. Vi anser att en 

kvantitativ metod lämpar sig bäst för vår typ av studie som syftar till att undersöka företagens 

verkställande direktör och dennes aktieägande. Detta utifrån att vi vill undersöka ett samband 

genom att granska hur företaget utvecklar sig på Stockholmsbörsen genom historiska 

börskurser. Med en kvantitativ metod samlar vi in empirisk data som vi sen bearbetar. 

Resultatet används för att analyseras utifrån de hypoteser som vi satt upp som utgångspunkt. 

Vi anser att detta passar bra på vår typ av studie då den data vi behöver finns lättillgänglig i 

offentliga databaser. Att genomföra studien genom djupintervjuer med verkställande 

direktörer, en så kallad kvalitativ metod, hade försvårat en jämförelse. Vi anser även att en 

kvantitativ metod är mest lämpad då Bryman (2011) rekommenderar detta för studier med en 

positivistisk kunskapssyn, deduktiv ansats och objektiv ontologi (Bryman, 2011, s 39-42), 

vilket stämmer överens med den forskning vi planerar att genomföra.  
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2.5 Angreppsätt 
Vid genomförandet av en vetenskaplig studie finns det ett antal olika angreppssätt, de 

vanligaste och mest använda är induktion och deduktion. Ett induktivt angreppsätt utgår ifrån 

studiens resultat och använder detta för att skapa en teori. Det angreppsätt som vi kommer att 

använda oss av i denna studie är det deduktiva angreppssättet. Bryman (2011, s 26) beskriver 

det som att utifrån kunskapen samt de teoretiska överväganden inom ett område deducerar 

forskaren en hypotes som ska underkastas av en empirisk granskning. Själva förfarandet vid 

användandet av ett deduktivt angreppssätt beskriver Bryman genom figur 2 nedan, det är dock 

inte självklart att studien måste följa dessa steg till punkt och pricka utan ordningsföljden kan 

avvika till exempel då nya forskningsresultat framkommer under studiens gång (Bryman, 

2011, s 27). 

 
Figur 2. Den deduktiva processen (Bryman, 2011, s 26) 

 

Vi började med att undersöka teorin och utgick från aspekter som kan komma att vara av 

intresse för vår forskning. I detta steg granskade vi även tidigare studier och forskning inom 

ämnet verkställande direktörer och dessas aktieägande i samband med aktiens kursutveckling 

och företagets resultat. Den tidigare forskningen gav oss en uppfattning om avsaknad i 

forskningen och utifrån detta formulerade vi vår problemformulering. Vidare kunde vi från 

inhämtandet av kunskapen och resultaten från dessa utforma våra hypoteser. För att empiriskt 

granska hypoteserna har vi operationaliserat dessa. Strategier som skulle undersökas valdes ut 

och låg till grunden för datainsamlingen. Datainsamlingen genomfördes genom att data 

inhämtades för de verkställande direktörerna genom SIS Ägarservice samtidigt som historiska 

aktiekurser för företagen på Stockholmsbörsen inhämtades från Thomson Reuters Datastream. 

Den insamlade datan angående ägardata samt börskurser sammanställdes sedan i Microsoft 

Excel där tester genomfördes för att kunna redovisa resultatet vi kom fram till. Resultatet vi 

kommer fram till kan antingen bekräftas eller förkastas utifrån de hypoteser som ställdes upp i 

det tidigare steget. Om hypotesen kan bekräftas så avslutas studien med att teorin revideras.  

 

2.6 Etik 
Vår studie utgår från en objektiv vetenskaplig synvinkel. De val vi gör under studiens gång 

ska därför speglas utifrån detta. Att inte göra detta hade gått emot de etiska riktlinjer som bör 

ligga till grund för en studie då vi annars riskerar att vinkla resultatet åt ett håll som vi själva 

anser vara fördelaktigt. Att vi förhåller oss etiskt till vår forskning innebär bland annat att vi 

handlar utifrån den kunskapssyn som studien tillämpar samt att de resultat som framkommit 

presenteras så som de faktiskt föreligger. Samtliga val och ställningstaganden som författarna 

gör ska även presenteras ifall att de är av en karaktär där de kan påverka studiens resultat. 

(Eliasson 2010, s 166-167).    
 

Teori Hypotoes Datainsamling Resultat 
Hypoteserna 

bekräftas eller 
förkastas 

Omformulering 
av teorin 
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2.7 Litteratursökning 
I vår studie kommer vi att använda oss av en rad olika källor, både primär- och 

sekundärkällor. Våra sekundärkällor innefattar bland annat offentlig statistik från 

sammanställda databaser, kurslitteratur som tidigare använts under utbildningen, samt tidigare 

studier som genomförts på ämnet verkställande direktörens incitament kopplat till företagets 

prestationer. Anledningarna till att använda sekundärkällor varierar och det finns både 

fördelar och nackdelar. Enligt Bryman är de främsta skälen till att använda sekundärkällor 

brist på tid och pengar (Bryman, 2011, s 301). Sekundärdata kommer i vår studie att användas 

främst i skapandet av en förförståelse. Vi kommer med hjälp av sekundärdata kunna bilda en 

uppfattning om de grundläggande aspekterna som är viktiga för ämnena verkställande 

direktörernas incitament samt aktiemarknadens mekanism.  

 

Tidigare studier inom områdena som tidigare nämnts har hjälpt oss att bilda en uppfattning 

om kunskapsläget. Vi har använt detta dels för att skapa teorikapitlet men även för att hitta 

kunskapsluckor i forskningen som ligger till grund för vår avhandling.  

 

För att hitta tidigare forskningsavhandlingar har vi genomfört en systematisk 

litteraturgenomgång (Bryman, 2011, s 102-105). Vi började med att genomföra en sökning av 

tidigare studentuppsatser inom området. Detta genomfördes genom databasen DIVA-portalen 

som är en gemensam databas för tidigare studentavhandlingar som används av totalt 34 

stycken lärosäten. Sökord som användes har bland annat inkluderat CEO ownership, 

ownership structure, CEO compensation, CEO incentive, ownership performance. Vi har 

använt oss av dessa sökord, dels bara genom sig själva, men även i kombination med 

varandra. Detta resulterade i att vi fick fram ett antal studentuppsatser som berör den 

verkställande direktören. Fokus bland dessa uppsatser var dock på bonusar som ett incitament 

samt lönenivåer, exempelvis om en verkställande direktör som tjänar mer även bidrar till att 

företagets lönsamhet förbättras. Detta är relaterat till vårt ämne men har en annan inriktning 

än den vi valt då vi snarare undersöker den verkställande direktörens kapitalandel i bolaget. 

Vi anser därför inte att de tidigare studentuppsatserna inom ämnet har ett större värde för vår 

undersökning utan snarare bidragit till att förbättra vår förförståelse inom forskningsämnet.  

 

Utöver studentuppsatser från DIVA-portalen har vi även genomsökt andra databaser efter 

tidigare forskningsavhandlingar. De databaser som använts är Google Scholar samt EBSCO. 

Sökorden som användes i dessa databaser var desamma som vi använde i DIVA-portalen.  

 

Genom dessa sökningar fann vi en rad intressanta vetenskapliga artiklar som ligger till grund 

för teorin i vår avhandling. De vetenskapliga artiklarna fann vi i många fall kunde bidra till 

vårt arbete och de studentuppsatser vi hittade bidrog i viss mån till att hitta förstahandskällor 

samt inspiration för det fortsatta arbetet. De vetenskapliga artiklar som vi funnit vara 

intressanta har sammanställts och presenteras mer ingående i avsnittet "tidigare forskning" 

som är en del av teorin.    

   

2.8 Källkritik 
I den här uppsatsen består källorna till största del utav vetenskapliga artiklar som författats 

utav andra forskare. Vi har utöver detta använt oss av tidningsartiklar relaterade till aktuella 

ämnen samt hemsidor och kurslitteratur. Den kurslitteratur som använts är främst till 

metodavsnittet. Vi kommer i detta avsnitt att diskutera tillförlitligheten i de källor vi använt 

oss av och analysera dessa med hjälp utav olika kriterier. Vid användning av sekundärkällor 

bör försiktighet vidtas då det finns svagheter. Som vi diskuterade i avsnittet litteratursökning 
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så finns det nackdelar med att använda sekundärkällor. Enligt Bryman är det en fara att 

använda källor som författaren inte är bekant med sedan tidigare (Bryman, 2011, s 305) vilket 

vi i en viss utsträckning gjort.  

 

De kriterier vi kommer att använda oss utav för att analysera tillförlitligheten i källorna 

kommer ifrån Ejvegård (1996). Han tar upp fyra stycken kriterier som kan användas för att 

utvärdera tillförlitligheten av en källa. Dessa är oberoende, äkthet, färskhet och samtidighet 

(Ejvegård, 1996, s 59-62). Äkthetskriteriet uppfylls genom att källorna är i originalform och 

inte förfalskats. Detta skiljer sig från kriteriet om oberoende som säger att källorna inte ska 

vara vinklade. De två sista kriterierna, färskhet och samtidighet, handlar om publiceringen av 

källan. En studie som är publicerad nyligen och visar på ny forskningen anses vara färskare 

och har därför större tillförlitlighet. Samtidighet handlar om att källan från att den 

underliggande händelsen sker, de vill säga att forskningen utförs, ska publiceras nära inpå. 

Om det går fem år från att forskningen genomförs tills dess att publikationen kommer ut så 

minskar tillförlitligheten.  

 

Vi har så långt som det är möjligt använt oss utav förstahandskällor för att minska risken för 

att informationen som används blivit förvrängd och tolkad på vägen (Ejvegård, 1996, s 60).  

 

Den tidigare forskning vi granskat och som främst finns beskriven i kapitel fyra, samt i 

problembakgrunden, har varierande tidsperspektiv. Största delen av forskningen ligger nära 

inpå den underliggande händelsen och är relevant i tiden, detta gäller främst för forskningen 

som utkommit under 2000-talet. Vi har även använt oss utav äldre forskning från tidigare 

under 1900-talet. Något som står ut är Berle och Means studie från 1932 som har 80 år på 

nacken och därmed inte lever upp till färskhetskriteriet. Detta gäller även för agentteorin av 

Jensen och Meckling från 1976. Vi anser dock att dessa publikationer är av vikt för 

forskningsområdet då de lagt grunden för majoriteten av forskningen inom ämnet. Vi väljer 

därför att bortse från detta och inkludera forskningen för att på så sätt få en bra historisk blick 

över ämnet. 

   

Våra källor i form av vetenskapliga artiklar kommer som vi diskuterade i tidigare avsnitt ifrån 

databaser så som EBSCO, DIVA och Google Scholar. Även en databas som används för 

sökning av källor måste granskas med kritiska ögon. Detta då urvalet av data kan påverkas av 

vilka variabler som finns inlagda i databasen (Svenning, 2003, s 297). I avsnittet 

litteratursökning reflekterar vi kring de källor vi använt från databaser och hur våra sökningar 

påverkat resultatet. 

 

De vetenskapliga artiklarna som kommer från databaserna går under kategorin peer-review, 

vilket innebär att de granskats innan de har godkänts för publicering. Att de har granskats 

innan publicering ökar trovärdigheten.   
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3. Teoretisk referensram 
 

Vår studie kommer att avhandla den verkställande direktörens ägande i företaget. Det finns 

skäl att tro att en informationsasymmetri existerar på marknaden, vilket leder till 

agentproblem. Verkställande direktören ska agera i aktieägarnas intresse, men kan ibland ha 

en egen agenda som styr. På en effektiv marknad ska en handel ske på lika villkor för alla 

parter där informationsasymmetri inte är utbredd, detta kan minskas genom att företagen 

skickar signaler om sin verksamhet till investerarna i form av information. Det finns även 

motsättningar mot en effektiv marknad vilket skulle innebära att investerare inte är rationella 

utan agerar efter psykologiska aspekter. Följande kapitel kommer behandla de teorier som är 

väsentliga för ämnet och lägger grunden för denna studie.  

 

3.1 Verkställande direktören i aktiebolag 
I aktiebolag med många inblandade aktörer, där ledningen och ägarna inte nödvändigtvis är 

samma person, är det vanligt att en verkställande direktör utses. För de flesta företag är detta 

frivilligt, för publika företag som vi är intresserade av i studien är detta dock tvingande. Detta 

innebär att alla företag som vi granskar i studien kommer att ha en verkställande direktör 

(Aktiebolagslagen, 8:50). Det finns ingen restriktion mot att ha en verkställande direktör som 

även är ordförande i bolaget, men detta är inte vanligt. Den verksällande direktören fungerar 

som bolagets ställföreträdare och har till uppgift att sköta den löpande förvaltningen i 

företaget. I styrelsens frånträde är den verkställande direktören den person som har mest 

inflytande över företagets löpande förvaltning (Aktiebolagslagen, 8:29). Hur verkställande 

direktören agerar i företaget kommer därför att påverka hur företaget presterar.   

 

På vilket sätt den verkställande direktören påverkar hur företaget presterar är inte utträtt. Som 

nämndes tidigare äger den verkställande direktören i genomsnitt 0,14 procent av sitt eget 

bolag i USA (Jensen & Murphy, 1990, s 6-7) samt en högre andel som uppgår till tre procent i 

Sverige (Elsilä et al., 2013, s 29). Detta ägande är enligt forskare för lågt för att ha någon 

direkt inverkan på företagets prestation. Ägandet måste därför upp på en högre nivå för att ha 

en inverkan, hur högt detta ska vara är också omdiskuterat där forskare visar på olika resultat. 

Bland de svenska forskarna lyser Enqvist (2005) starkast. Han anser att 25 procent är ett 

rimligt mått för att fånga incitamenteffekten (Enqvist, 2005, s 3). Claessens et al. (2002) 

använder sig istället utav en lägre tröskel på tio procent. Utöver detta undersöker de även 

andra trösklar och jämför signifikansnivåerna för dessa. De kommer fram till att tio procent är 

en lämplig nivå (Claessens et al., 2002, s 2746-2747). 

 

På den amerikanska marknaden har Griffith (1999) granskat vilken nivå av ägande hos den 

verkställande direktören som har en påverkan på företagets värde. I studien använder han sig 

av Tobin's q - det vill säga marknadsvärdet på företaget i förhållande till värdet på företagets 

tillgångar - för att mäta värdet på företagen. Han kommer fram till att det existerar ett stigande 

samband när verkställande direktören äger upp till femton procent. Efter detta, mellan femton 

och femtio procent så sjunker sambandet igen. Efter detta stiger värdet på Tobin’s q återigen, 

vilket signalerar att värdet på företag skulle vara som störst när den verkställande direktören 

äger upp till femton procent eller mer än femtio procent (Griffith, 1999, s 7). 

 

Aktieägandet hos den verkställande direktören är idag generellt lågt. Under sjuttio- och 

åttiotalet rådde en annan attityd inom publika aktiebolag där ledningen uppmuntrades att bli 

aktiva i företaget som ägare, och inte bara som vanliga anställda. Detta begrepp kom att bli 
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känt som pilotskolan. Tanken är att ledningspersoner som investerar egna pengar i företaget 

kommer att arbeta aktivt för att företaget ur ett långsiktigt perspektiv blir mer lönsamt. När 

företagsledare istället belönas med en hög lön eller en bonus kopplad till ett visst resultat så 

leder det istället till kortsiktighet. Detta då fokus hamnat på den nuvarande perioden och hur 

företaget ska förvaltas för att generera en bonus i denna period, snarare än långsiktig 

avkastning på några års sikt (Borg, 2003, s 11).    

  

3.1.1 Insiderlagstiftning för den verkställande direktören  
När en person som har en insynsställning i ett företag - så som styrelseledamöter, revisorer 

eller verkställande direktörer - handlar med aktier i sitt eget företag så klassas det som 

insiderhandel. Insiderhandel kan vara av både laglig och olaglig karaktär. Fokus i denna 

studie är det långsiktiga innehavet hos den verkställande direktören, alltså insiderhandel som 

är att klassa som laglig. Oavsett om handeln är laglig eller olaglig måste den registreras hos 

Finansinspektionen. Utöver detta tillkommer även det innehav som finns registrerat hos 

insynspersoners närstående, så som barn och makar. All information om handel av 

insynspersoner offentliggörs i ett register som är tillgängligt för allmänheten (SFS 

2000:1087). Syftet med denna lagstiftning är att minska möjligheterna att missbruka den 

information som insiderpersoner besitter om företagets verksamhet. Det utjämnar 

möjligheterna för insiders och vanliga investerare att kunna agera på samma information och 

därmed handla i aktier på lika villkor (Finansinspektionen, 2014). Mer om detta kommer att 

behandlas i nästa avsnitt som handlar om informationsasymmetri på marknaden och hur 

denna kan minskas.  

 

Att all information om ägarförhållanden i svenska börsnoterade företag registreras är 

fördelaktigt för oss. Detta gör att det är möjligt att kartlägga hur alla verkställande direktörer 

handlar i sitt eget företag för alla börsnoterade företag i Sverige. Vi kommer i vår 

undersökning att använda oss av denna publika information för att granska hur företags 

börskurser påverkas beroende på hur den verkställande direktören äger aktier i sitt eget 

företag.  

 

3.2 Informationsasymmetri  
I publika aktiebolag är det, som vi redan konstaterat, tvingande att ha en verkställande 

direktör som är ansvarig för den löpande förvaltningen. I dessa bolag, där ägande och 

styrningen är särskilda från varandra finns det anledning att tro att det kommer uppstå ett 

kunskapsgap. De personer med särskilda positioner i företaget så som styrelseledamöter, 

verkställande direktörer och andra ledningspersoner har en daglig insyn i företagets 

verksamhet. Detta skiljer sig åt från de vanliga ägarna som enbart har insyn vid 

bolagsstämman. Insiderpersonerna besitter därför mer kunskap om företaget än vad ägarna 

har, och vi kan därför konstatera att det existerar en informationsasymmetri (Scott, 1997, s 8-

10). 

  

Informationsasymmetrin är en teori som ursprungligen togs fram av George Akerlof, något 

han senare tilldelades ett nobelpris för. Akerlof visade i sina studier på problem som uppstår 

på marknaden där informationsasymmetri föreligger. Akerlof noterade att på en marknad där 

ett köp mellan en säljare och en köpare där parterna har olika information kommer att 

resultera i att en vara med låg kvalité avtalas om. Detta uppstår då enbart säljaren har kunskap 

om varan medan köparen saknar det. Detta kommer att leda till att köparen väljer att värdera 
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alla varor lika, oavsett den underliggande kvalitetsskillnaden som existerar i praktiken 

(Akerlof, 1970, s 489-490).  

 

Scott (1997) har utifrån Akerlofs forskning om informationsasymmetri identifierat att den kan 

delas in i två olika typer. Dessa är adverse selection och moral hazard. Moral hazard är ett 

problem som uppstår efter att ett avtal ingåtts och den ena parten inte längre kan observera sin 

avtalspartner, vilket kan komma att påverka beslutsprocessen (Scott, 1997, s 8-10). Ett 

klassiskt exempel på detta är kunden som tecknar en hemförsäkring och efter detta inte är lika 

försiktig som han hade varit utan försäkringen. Scott fokuserar på hur chefer, så som den 

verkställande direktören, agerar efter att han ingått anställning hos ett företag. När ledningen 

har en fast lön som inte är kopplad till deras prestation så sjunker incitamentet att agera på ett 

sätt som är i företagets bästa intresse. Detta problem kan minskas genom att ersättningen 

istället kopplas till ett mått som är prestationsbaserat utifrån hur företaget presterar (Scott, 

1997, s 8-10).  

 

Adverse selection avhandlar den problematik som existerar mellan företaget och andra 

utomstående parter. Precis som Akerlof nämner så är detta ett problem när köpeavtal ingås 

mellan olika parter som besitter olika grader av information. Den starkaste parten med mest 

information kommer att utnyttja detta till sin fördel vilket innebär att den informationssvaga 

parten gör ett sämre köp. Om asymmetrin föreligger kan det på sikt påverka investerarnas 

möjligheter att göra positiva investeringar. För att minska gapet mellan parter på marknaden 

och säkerställa att informationsasymmetrin inte utnyttjas kan kontroller sättas in. Exempelvis 

syftar lagar kring insiderhandel till att säkerställa att informationsövertag inte utnyttjas av 

insiders. Ur investerarnas synvinkel fungerar finansiella rapporter som ett verktyg för att 

minska informationsasymmetrin. Investerare utan inblick i företaget får via de finansiella 

rapporterna information om dels företagets finansiella situation, men också en beskrivning av 

hur verksamheten fungerar. Genom att utnyttja detta minskar investerarna 

informationsasymmetrin och gapet till insiders minskar (Scott, 1997, s 78-80). 

Informationsasymmetri kan även föreligga kring negativa aspekter i företagets verksamhet. 

Det kan vara information som skulle vara till skada för företagets värdering om det skulle nå 

marknaden. Av denna anledning finns en tendens att ledningen gärna vill skjuta upp 

effekterna av detta genom att inte i ett tidigt skede gå ut med informationen. På så sätt riskerar 

investerare att köpa aktier i ett företag med en värdering som är för hög sett till informationen 

som inte är känd för marknaden. När informationen till slut når marknaden ändras 

värderingen av företaget och investeringen blir således negativ (Scott, 1997, s 338). Detta 

riskerar på sikt att påverka investerarnas förtroende för marknaden. För att motverka det 

existerar regler för hur företag ska hantera information av den här typen. Exempel på detta är 

att börsnoterade företag förväntas vinstvarna om företagets resultat inte stämmer överens med 

marknadens förväntningar för hur företagets ska prestera.  

 

Då vår studie syftar till att undersöka huruvida det går att göra abnormal avkastning genom att 

investera i företag där den verkställande direktören kontrollerar aktier så menar vi att 

informationsasymmetrin är väsentlig. Verkställande direktören har som insider mer 

information om företaget än övriga investerare och det kan därför ses som något positivt att 

investera i företag där de med mest insyn har förtroende för företaget. 

Informationsasymmetrin existerar således mellan dessa två grupper; ledning och investerare.  
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3.3 Agentteorin 
De flesta företag som existerar i Sverige har som gemensam nämnare att de är små till 

storleken. De har ofta en eller ett få antal ägare som arbetar operativt inom verksamheten. Det 

är ägarna själva som utför det praktiska arbetet och därmed uppstår aldrig några problem 

kring ansvarsfördelning mellan ägarna och ledningen. När fler ägare tillkommer i företag, 

vilket är fallet för alla våra börsnoterade aktiebolag, så skapas ett förhållande mellan 

aktieägarna och ledningen där det blir mer oklart vad de olika grupperna vill och där motiven 

till deras arbete och nedlagda tid inte nödvändigtvis överensstämmer. Teorin kring detta kallas 

för agentteorin och skapades 1976 av Jensen och Meckling vid Harvard Business School. 

Jensen och Meckling menar att en agentrelation uppstår när en person eller en grupp av 

människor kontaktar en annan person för att utföra ett beslutsarbete på ens egna vägar. 

Personen som ger uppdraget, exempelvis aktieägarna i ett företag, blir i detta fall principal 

medan den som utför arbetet, den verkställande direktören och styrelsen, är agenter (Jensen & 

Meckling, 1976, s 5).  

 

Inom aktiebolagsformen finns det en vanlig agentrelation. Denna uppstår i större aktiebolag 

mellan aktieägarna och ledningen i form av verkställande direktören och styrelsen. 

Aktieägarna som inte själva vill arbeta operativt i verksamheten delegerar beslutsrätten i 

företagets dagliga verksamhet till bolagets ledning. Detta sker på företagets årliga 

bolagsstämma och delegationsrätten gäller vanligtvis fram till nästa års bolagsstämma. Under 

denna period mellan bolagsstämmorna, som är ägarnas forum att utöva sitt inflytande, har 

ägarna i regel ingen insyn i företagets verksamhet. Med detta upplägg finns det en 

överhängande risk att konflikter uppstår mellan agenten och principalen, det vill säga 

aktieägarna och ledningen. Detta uppstår eftersom målen med engagemanget i företagen 

mellan grupperna inte överensstämmer med varandra (Jensen & Meckling, 1976, s 31-32). 

Grundläggande i agentteorin är att den utgår ifrån att alla människor är nyttomaximerande. Av 

denna anledning kommer därför principalen förvänta sig att arbetet som delegerats till 

ledningen utförts på ett sätt som gör att avkastningen för företaget maximeras. Agenten 

däremot är också nyttomaximerande och kommer därför att vilja agera på det sätt som ger 

honom den bästa avkastningen, detta kan vara en hög lön eller en bonus om han uppnår ett 

visst resultat. Utfallet kommer därför att bli att det som är det bästa utifrån företagets 

synvinkel inte nödvändigtvis är det som sker i slutändan (Jensen & Meckling, 1976, s 4-5).  

 

Hur agenten agerar på marknaden och vad han kännetecknas utav kan sammanfattas med 

dessa tre antaganden enligt Jensen och Meckling (1976):  

 

1. Agenten är riskobenägen 

2. Agenten styrs utav sitt eget incitament 

3. Agentens incitament är inte desamma som principalens 

 

För att komma runt och få bukt med problemet som uppstår mellan principals och agents så 

instiftar de flesta större företag incitamentsprogram i ett försök att styra beteende åt ett visst 

håll. Målet är att, om detta är välriktat, skapa incitament för agenten att jobba mot ett mål som 

gynnar principalen och företaget för att på så sätt även få personlig vinning (Jensen & 

Meckling, 1976, s 66). Inget system är perfekt och Jensen och Meckling (1976, s 66) menar 

att det inte spelar någon roll hur du utformar ett incitamentsprogram. Det kommer alltid att 

finnas möjligheter för agenten att frångå syftet med att programmet instiftades och bete sig på 

ett sätt för att maximera sin egen nytta medan företaget drabbas i form av sämre resultat, 

vilket går ut över principalen.  
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Detta påstående stöds av andra forskare, så som Alfie Kohn, som menar att det inte finns 

någonting som är ett effektivt incitamentsprogram. Han anser att det alltid finns utrymme för 

opportunistiskt beteende eftersom det existerar en informationsasymmetri där principalen inte 

har full insyn i agentens arbete (Kohn, 1993, s 3-7). För att minska detta ger företagen ut 

finansiella rapporter för att krympa kunskapsgapet mellan principalerna och agenterna. Ett 

annat sätt att minska agentproblem är enligt Jensen och Meckling (1976, s 67-68) att öka 

övervakningen utav agenterna (monitoring).  

 

För att skapa ett incitamentsprogram som uppnår nytta för båda parter ämnar agentteorin att 

förklara hur kongruens uppnås. För att beskriva detta har Lamberts tagit fram en agentmodell. 

I början av processen väljer principalen vilka prestationsmått (y) som ska användas för 

utgångspunkt vid värderingen av agentens arbete. Detta kopplas till hur agentens 

kompensation utformas och skapar kompensationsfunktionen s(x, y).  Agenten kommer 

utifrån utformningen av kontraktet att välja att bete sig på ett visst sätt (a) som kan möta 

företagets förväntningar mer eller mindre. Efter utfört arbete värderas prestationen utifrån de 

förutbestämda målen vilket lägger grunden för den ersättning som agenten erhåller för sitt 

utförda arbete (Lambert, 2001, s 4-5).  

 

 
Figur 3. Agentmodellen (Lambert, 2001, s 4-5). 

 

Att minska agentproblem är en process som bör vara av yttersta vikt för företaget ur ett etiskt 

perspektiv. Det är aktieägarna som ger företagen ett värde genom att de handlar med aktierna 

och bestämmer sig för att just detta företag är något som de vill vara ägare till. Motiven till att 

investera i ett företag är lika många som det finns investerare, men en gemensam nämnare för 

alla dessa är att det i slutändan handlar om att de vill få en positiv avkastning på det kapital 

som de investerat i företaget. För att de ska kunna få denna avkastning är de beroende av hur 

agenterna hanterar deras kapital. Agenterna ska därför agera på ett ansvarsfullt för att inte 

bara bevara värdet på ägarnas investering utan även få den av växa med tiden. Ju större 

agentproblemen är desto svårare kommer det att bli för ägarna att få en positiv avkastning på 

sitt kapital. Av denna anledning bör det åligga företagen att arbeta för att minska 

agentproblem och på så sätt säkerställa att ägarnas kapital används på ett ansvarsfullt sätt som 

gynnar principalerna.  

 

Som vi visat är ett vanligt sätt att få bukt med agentproblemen att instifta program för 

bonussystem och andra prestationsbaserade belöningsprogram. Ett annat sätt att minska 

problemen kan vara att de två grupperna principaler och agenter närmar sig varandra. Detta 

kan ske genom att agenterna själva köper aktier i företaget, på så sätt får de ett personligt 

incitament att arbeta för att aktieägarna kan maximera avkastningen på sitt insatta kapital. Vi 

kommer i vår studie att avhandla denna aspekt och undersöka om agentproblemen kan 

minimeras och avkastningen på börsmarknaden öka om agenterna, som i vårt fall är den 

verkställande direktören själv blir aktieägare i företaget.  
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3.4 Effektiva marknadshypotesen 
Teorin om den effektiva marknadshypotesen utvecklades under 1960- och 1970-talet av 

Eugene Fama. Hans tankar har sedan dess utvecklats till att vara en av de viktigaste teorierna 

inom området finansiell ekonomi. Även om hypotesen är genomgripande så har den genom 

åren fått utstå mycket kritik och är samtidigt som den är en av de viktigaste teorierna även en 

av de mest kontroversiella. Många forskningsavhandlingar har fokuserats kring att motbevisa 

den effektiva marknadshypotesen. Vissa studier stödjer den effektiva marknadshypotesen 

medan andra menar att marknaden inte alls är effektiv på det sätt som Fama (1970) påstår. Det 

är med andra ord uppenbart att effektiva marknadshypotesen är en av de mest omdebatterade 

och betydande teorierna på den finansiella marknaden.     

 

En marknad är enligt Fama (1970) att betrakta som effektiv när marknadspriset på en 

underliggande vara, exempelvis en aktie, reflekterar varans rationella värde. Detta är möjligt 

och ska enligt Fama föreligga när marknaden har tillgång till all information som kan komma 

att påverka prissättningen av varan. Ett viktigt antagande för att den effektiva 

marknadshypotesen ska vara möjlig är att vi utgår ifrån att investerarna är rationella i sitt 

förhållningssätt till handel med finansiella instrument. Eftersom investerarna på marknaden är 

rationella kommer de att använda all tillgänglig information för att bedöma potentialen, 

bestämma varans framtida förväntade avkastning och således prissättning (Fama, 1970, s 378-

388).  

 

För att en effektiv marknad ska existera krävs det enligt Fama (1970) att tre kriterier uppfylls. 

Det första kriteriet är att inga transaktionskostnader för handel ska existera. Det andra kriteriet 

är att informationen till marknaden ska finnas tillgänglig för alla utan någon underliggande 

kostnad. Det tredje kriteriet är att alla aktörer på marknaden ska värdera informationen lika. 

När alla dessa kriterier är uppfyllda och återspeglas i en akties prissättning så är effektiviteten 

på marknaden hög (Fama, 1970, s387-388). I realiteten är detta sällan uppfyllt. Det är få 

kapitalvaror som saknar transaktionskostnader och dessa kostnader kan komma att variera 

från investerare till investerare. Informationen på marknaden kan vara svåråtkomlig och är 

inte alltid lätt att tolka, speciellt för de mindre investerarna. Att dessa mindre investerare 

måste betala höga transaktionskostnader och inte har tillgång till, eller kan tolka, all 

tillgänglig information på marknaden är dock inget avgörande problem enligt Fama (1970). 

Han menar att teorin ändå fungerar och enbart kräver att ett antal marknadsaktörer som har ett 

starkt inflytande över prissättningen har tillgång till informationen. Om dessa värderar 

informationen lika så räcker det för att marknaden ska kunna tolkas som effektiv. Detsamma 

gäller för transaktionsavgifter, det kan trots dessas existens existera en effektiv marknad. För 

att det ska vara möjligt krävs att transaktionskostnaderna är av den karaktären att de inte 

påverkar investerarens beslutsfattande (Fama, 1970, s 378-388).  

 

Shleifer (2000) medger att alla investerare inte är rationella på marknaden men att detta inte 

påverkar hur marknaden fungerar i sin helhet. Han sammanfattar sina antaganden med tre 

påståenden (Shleifer 2000, s 216): 

 

1. Investerarna på marknaden är rationella. 

2. En del investerare är irrationella. Deras investeringar är dock slumpmässiga och tas ut 

mot varandra. 

3. En del investerare är irrationella. Deras investeringar tas dock ut mot de rationella 

investerarna och ingen påverkan på marknadspriser sker således. 
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Eugene Fama (1970, s 383) beskriver själv teorin om den effektiva marknadshypotesen på 

följande sätt:  

 

"In general terms, the ideal is a market in which prices provide accurate signals for resource 

allocation: that is, a market in which firms can make production-investment decisions, and 

investors can choose among the securities that represent ownership of firms’ activities under 

the assumption that security prices at any time "fully reflect" all available information." 

 

Den effektiva marknadshypotesen kan ses som en direkt motsättning mot den hypotes som 

ligger till grund för hela vår undersökning. Vi vill med vårt arbete utreda huruvida det går att 

tillgodogöra sig överavkastningar genom att investera i aktier där den verkställande direktören 

själv äger aktier. Ett av antagandena enligt Fama (1970) för att en marknad ska vara effektiv 

var att marknadsaktörerna har tillgång till, tolkar och värderar all tillgänglig information på 

samma sätt. På grund av den insiderlagstiftning som existerar i Sverige för personer med 

insyn i företagets verksamhet, som den verkställande direktören, så finns information om vem 

som äger aktier i företagen tillgängliga för marknaden. Alla marknadsaktörer kan därför 

tillgodogöra sig denna information och värdera den. På en kapitalmarknad där handel sker 

med finansiella instrument skulle effektivitet i detta fall innebära att skillnaderna mellan två 

företag där den verkställande direktörens aktieägande är lågt respektive högt skulle reflekteras 

i priset. Vi skulle därför se en skillnad i värderingen av företaget om det var fördelaktigt att ha 

en verkställande direktör som själv är aktieägare i företaget. Om marknaden skulle få 

information om att ett företag byter verkställande direktör från en med ett högt aktieinnehav 

till en ny med ett lågt, skulle detta leda till att investerare justerar sina förväntningar och 

aktiekursen skulle således omedelbart påverkas. 

 

Vår undersökning om de går att tillgodogöra sig överavkastningar genom att investera i en 

speciell typ av aktier under en viss period kan ses som en undersökning av flera olika faktorer. 

Dels testas huvudfrågan, men utöver detta testas även marknadseffektiviteten samt om 

investerarna är rationella. Vår undersökning blir därför ett joint test. Om våra portföljer skulle 

uppnå överavkastningar skulle det vara ett tecken på att den effektiva marknadshypotesen inte 

kan bekräftas. Anledningar till detta kan vara att vi använt en modell som inte mäter det den 

är tänkt att mäta, eller att marknaden inte är effektiv (Campbell, Lo, MacKinlay, 1997, s 24).  

   

3.4.1 Effektiva marknadshypotesen olika former 
Marknadens effektivitet kan delas upp i olika nivåer beroende på hur stark effektiviteten anses 

vara. Om marknaden speglar den information som finns tillgänglig så anses den vara starkare 

och stiger därefter beroende på hur mycket information den reflekterar. Fama (1970, s 388) 

använde tre olika graderingar; svag, halvstark och stark.  

 

Den svaga formen menar att historisk information om kursutveckling är inräknat i 

aktiepriset. Detta leder till att en investerare inte kan dra någon fördel gentemot en annan 

investerare genom att enbart studera den historiska utvecklingen som existerat tidigare hos en 

aktie. Aktiepriserna kommer därmed enbart att påverkas av att ny information som tidigare 

varit okänd för allmänheten tillkommer marknaden i form av nyheter (Fama, 1970, s 388).  

Den svaga formen av marknadseffektiviteten har många likheter och är kopplad till teorin om 

random walk (Shleifer, 2000, s 6). 
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Random walk teorin menar att priset 

idag kommer att reflektera priset igår 

inklusive en oberoende slumpmässig 

prisförändring. Den oberoende variabeln 

som står för den slumpässiga 

prisförändringen i random walk kan 

enligt Alexander (1964, s 15-16) 

beskrivas som ett oberoende urval som 

sker varje dag på börsen. Att börsen ska 

gå antingen upp eller ned är en femtio 

procentig chans åt båda hållen varje dag, 

att likställa med en slantsingling. Efter 

att detta urval genomförts sker ett nytt 

nästa dag där det återigen är femtio 

procents chans att börsen går upp eller 

ned. Händelserna är därmed oberoende 

av varandra och det kan inte förutses vad 

som kommer att hända idag genom att granska vad som hänt på marknaden igår. Med andra 

ord innebär detta att alla prisförändringar är omöjliga att förutse vare sig de är positiva eller 

negativa, vilket hindrar investerare från att kunna prestera bättre än marknaden genom en 

speciell strategi (Fama, 1965, s 54). 

 

 

Den halvstarka formen kan ses som en påbyggnad på den svaga formen. Den inkluderar dels 

den svaga formens information om historiska kursutvecklingar. Utöver detta byggs den på 

med annan för marknaden tillgänglig publik information. Detta kan inkludera bland annat de 

finansiella rapporter som företagen ger ut om sin verksamhet till marknaden. Om marknaden 

är effektiv enligt den halvstarka formen kommer det inte att finnas något informationsövertag 

för marknadens aktörer i och med att den information som finns tillgänglig redan inräknats i 

priset (Fama, 1970, s 404-405).   

 

Den starka formen inkluderar all information som kan påverka prissättningen av ett 

finansiellt instrument som existerar på marknaden. Det inkluderar såväl historisk, publik och 

privat information.  

 

Den privata informationen är den som brukar kallas för insiderinformation, det vill säga den 

information om företagen som enbart personer som arbetar aktivt i företaget har kunskap om 

och kan agera utefter. Då information som denna kommer ut till marknaden snabbt och blir 

publikt går det inte att finna några övertag (Fama, 1970, s 409-410). Marknaden är därmed 

helt effektiv då inga möjligheter att utnyttja ett informationsövertag existerar (Brealey, 2003, 

s 351). Om bevis finns för att den starka formen av marknadseffektivitet existerar så innebär 

detta att det inte går att prestera bättre än marknaden med någon typ av information, vare sig 

historisk, publik eller privat insiderinformation. I vår studie påverkar detta möjligheten att 

implementera strategin om att handla med aktier där den verkställande direktören äger aktier. 

Informationen som driver kursen, det vill säga det befintliga innehavet samt att en 

verkställande direktör ökat eller minskat sitt innehav i ett företag, når marknaden direkt och 

priset kommer därför att justeras innan investerare hinner agera på informationen. Det finns 

således ingen poäng med att granska kursdata och företagens årsredovisningar för att hitta 

strategier som kan nå abnormala avkastningar. Beroende av det vi granskar så kommer vi att 

motsätta oss denna teori.  

Figur 4. Effektiva marknadshypotesen 
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3.5 Signaleringshypotesen 
Vi har i det tidigare avsnittet om informationsasymmetri diskuterat kring det 

informationsövertag som existerar för insiderpersoner, så som den verkställande direktören, 

jämfört med outsiders. Outsiders är de övriga personerna på marknaden som saknar insyn i 

företagets dagliga verksamhet och måste förlita sig på den information som företaget själva 

ger ut i form av finansiella rapporter. Kopplat till teorin om informationsasymmetrin är 

signaleringshypotesen. Signaleringshypotesen säger att företag sänder ut information om sin 

verksamhet och beskriver hur den utvecklas till marknaden. Signalerna är information som 

marknaden tidigare inte haft tillgång till och kommer att reagera på, vilket både kan vara 

positivt och negativt.  

 

Ett exempel på detta är när ett företag vinstvarnar. Det som händer är att signaler skickas ut 

från företaget om att verksamheten inte är lika bra som tidigare framgått och marknaden 

förväntat sig. Marknaden tar emot dessa och omvärderar sin syn på företaget vilket avspeglar 

sig i en prisförändring. Detta synsätt förutsätter att marknaden inte har tillgång till all 

information och att ett kunskapsgap existerar mellan insiders och outsiders på marknaden 

(Ross, 1977, s 23-25). 

 

Först ut att lansera signaleringshypotesen var Stephen A. Ross (1977). Ross antog att det 

existerade en informationsasymmetri på marknaden där ledningen för företag, så som den 

verkställande direktören, har mer information om företagets verksamhet än vad marknaden i 

sin helhet besitter (Ross, 1977, s 23-25). 

 

I och med detta samband kan det antas att marknaden kommer att reagera på ny information 

som når ut angående ändringar som uppstår i ägarförhållanden i företag. Om en verkställande 

direktör exempelvis köper på sig fler aktier borde detta vara positiva signaler för marknaden 

eftersom att en insiderperson som besitter mer information än resten av marknaden bevisligen 

tror på företaget inför framtiden. På samma sätt sänder det ut negativa signaler om en 

insiderperson säljer en del av sitt innehav. I vår studie kommer vi att tolka 

signaleringseffekten som när marknaden får information om att en verkställande direktör valt 

att öka sitt innehav i bolaget som han representerar. Detta torde vara en signal om att företaget 

kommer att prestera positivt och resulterar således i att en köprekommendation för marknaden 

uppstår. På samma sätt kommer företag där den verkställande direktören säljer av sitt innehav 

att nedklassas och säljas av inför valet av en ny portfölj.  

 

Beroende på vilken insiderperson i företaget som genomför ett köp av aktier så kommer 

signalen att vara olika stark för marknaden. I en studie av Levy och Lazorovich-Porats (1995, 

s 40-41) testade författarna hur mycket marknaden var villig att betala för ett bolag beroende 

på hur starka signaler som bolaget sänder ut om framtiden. Resultatet av studien var att 

marknaden var beredd att betala betydligt mer för företag där entreprenören själv köpte en 

stor andel av företaget, i det här fallet upp mot 75 procent av företaget. Detta tyder på att 

företag som har en verkställande direktör som skapat sitt eget företag och sen valt att 

börsnotera detta medan han kvarstår i företaget som verkställande direktör borde ha en 

starkare köprekommendation hos marknaden och således även prestera bättre än sina 

konkurrenter.  
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3.6 Beteendebaserad finansiell ekonomi  
Beteendebaserad finansiell ekonomi är en samling teorier som bygger på en rad olika 

antaganden om hur vi som människor kommer att agera vid handel med finansiella 

instrument. Teorin syftar till att besvara frågan varför investerare agerar på det sätt som de gör 

samt vad det är som styr detta beteende. Vi har tidigare beskrivit den effektiva 

marknadshypotesen som beskriver människor som rationella på marknaden. Beteendebaserad 

finansiell ekonomi motsätter sig de antaganden som ligger till grund för den effektiva 

marknadshypotesen och utgår från att människor styrs av känslor och impulser (Qawi, 2010, s 

8). 

 

Att investerare inte litar på sig själv och söker bekräftelse från andra människor visar sig i ett 

vanligt beteende bland investerare. Istället för att göra egna analyser och handla de aktier 

investeraren tror på tenderar han att följa vad andra gjort. En strategi noteras som varit lyckad 

för andra investerare och han försöker därmed kopiera denna för att själv få en positiv 

avkastning. Detta kallas för ett flockbeteende och innebär att människan har en tendens att 

vilja agera på samma sätt som resten av flocken. I detta sammanhang vill således investerare 

placera sitt kapital på ett liknande sätt som andra investerare. Människan finner bekräftelse i 

att andra investerare agerar på samma sätt som de själva, samtidigt som de ifrågasätter de 

investeringar de gjort som inte överensstämmer med andras. Detta leder till ett emotionellt 

agerande som inte är rationellt. Flockbeteende visar sig tydligt när det kommer till 

investerares beslut på finansiella marknader. Prechter (2001) menar att privatpersoner är 

känsliga i detta sammanhang då de ofta inhämtar information från osäkra källor. Detta kan 

exempelvis vara från media där ett uttalande i en dagstidning kan orsaka att investeraren 

börjar fundera kring sin investering och omvärdera den. Detta beror på att individen inte litar 

på sitt eget omdöme. Han vill istället validera de köp han genomfört genom att andra 

personer, så som experten i Dagens Industri, också tycker att de är bra investeringar som har 

potential att bli framgångsrika (Prechter, 2001, s 121-122).  

 

Självuppfyllande profetior kan göra att flockbeteendet skapar de trender som förutsetts. 

Dåliga rykten kan på detta sätt bli till sanningar i och med de trender som ett flockbeteende 

skapar. När marknaden börjat reagera på att ett företag inte är lika lovande som det tidigare 

framgått som kan detta få effekten att flera investerare börjar tvivla. När dessa säljer av sitt 

innehav börjar fler och fler investerare att tvivla på sin egen investering. Beteendet skapar en 

nedåtgående spiral mot botten där det är negativa förväntningar som driver på utvecklingen. 

Detsamma kan gälla åt andra hållet när investerare tillsammans följer en positiv trend, där 

investerare tillsammans driver upp förväntningarna på framtida prestationer för ett företag, 

vilket kan leda till att prisbubblor skapas (Qawi, 2010, s 9). Exempel på detta beteende är IT-

bubblan i Sverige där investerarnas förväntningar om värdet i aktier styrdes av ett 

flockbeteende snarare än rationella bedömningar om hur företagen skulle prestera i framtiden. 

De värderingar som av rationella investerare borde ha ifrågasatts kunde ändå accepteras av 

marknaden på grund av de förväntningar som hade stegrats i och med att alla andra på 

marknaden trodde på de förväntade framgångarna som skulle komma. Detta är möjligt på 

grund av att investerare inte vågar motsätta sig den värdering som marknaden ansett är 

korrekt.  

 

Hur investeraren förhåller sig på den finansiella marknaden är också förankrat i vilket 

förhållningssätt som han har till risk. Det synsätt som investeraren har på risk kommer spegla 

de beslut som tas. Eftersom människor kan tolka information och situationer olika kan det 

hända att två investerare fattar helt olika beslut trots att de fått samma beslutsunderlag. De 

olika besluten speglas av investerarnas syn på risktagande. Investerare kan generellt delas upp 
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i två stycken grupper som har olika karaktärer och målsättningar med sitt sparande. Den ena 

gruppen söker trygghet med sparandet och kan sägas vara riskaverta. Det som kännetecknar 

gruppen är att de söker efter investeringar som kan klassas som säkra med en genomgående 

lägre risk. Investerarna på motsatta sida väljer att ta en högriskprofil och har som mål att få en 

maximerad avkastning utifrån det kapital de satsat. Vid valet mellan två investeringar där en 

har lägre möjlighet till avkastning kommer därför den investeringsmöjlighet med högst risk 

att värderas högst då även den potentiella avkastningen kan bli större. Vad som styr 

riskbenägenheten hos de enskilda individerna är enligt Qawi (2010) tidigare erfarenheter av 

risk och rådande omständigheter. En känsla av pessimism smittar av sig på resten av 

marknaden och påverkar investerarna hur de ska agera och förhålla sig till risk i framtiden 

(Qawi, 2010, s 9-11). 

 

Hur investerare förhåller sig till risk har också ett samband med hur stor del utav 

konsekvenserna som hon själv måste stå för i och med sitt handlande. En studie genomförd av 

Slovic (1972) visar att riskbenägenheten hos individer tenderar att öka i situationer där flera 

personer är inblandade, exempelvis när de ingår i en grupp av investerare. Då sprids risken ut 

mellan personerna och ingen enskild investerare måste själv ta de fulla konsekvenserna. 

Förhållningssättet tenderar då att förändras och det blir mer accepterat att ta risk i och med 

den trygghet som det inger (Slovic 1972, s 796). Detta beteende där bristen på konsekvenser 

leder till ett ökat risktagande kan även skymtas inom företag. Personer som besitter ledande 

befattningar inom företag kan vara mer benägna att ta risk med pengar som tillhör företaget 

och gör således investeringar som han aldrig hade genomfört om det gällde individens pengar 

som stod på spel. För en verkställande direktör som agerar med företagets pengar kan 

riskbenägenhet snarare ses som något positivt från dennes synvinkel i många fall. De allra 

flesta verkställande direktörer eller andra personer med beslutande befattningar har ett 

bonusprogram kopplat till sin prestation. Att ta en hög risk kommer även att kunna leda till en 

hög avkastning vilket skulle vara positivt för individen då det utlöser en stor bonus. Om 

investeringen däremot inte hade gått som planerat och blivit negativ behöver inte den 

verkställande direktören själv ta konsekvenserna av handlandet. Det värsta som kan hända för 

individen är att han förlorar arbetet och eventuellt får skadeståndsanspråk riktat mot sig i ett 

senare skede om han överträtt sina befogenheter. Det är istället företaget som sitter kvar med 

den överhängande delen av de ekonomiska konsekvenserna. Om den verkställande direktören 

eller någon annan person med en ledande befattning själv äger aktier i bolaget måste han 

personligen vara med och bära konsekvenserna av handlandet, vilket var grundtanken i 

pilotskolan från 80-talet (Borg, 2003, s 11). Det finns därför skäl att tro att riskbenägenheten 

skulle kunna minska när verkställande direktören själv är aktieägare i företaget. Av 

förekommen anledning tycker vi det är intressant att granska denna aspekt i vår uppsats där vi 

tror att den långsiktiga avkastningen är bättre för företag där det finns ett personligt 

incitament för den verkställande direktören.   

 

Hur investerare betraktar utfallen i sina investeringar förklaras med hjälp av en inom 

beteendebaserad finansiell ekonomi central teori. Detta är prospect theory som behandlar hur 

individer förhåller sig till risk. Förhållandet i prospect theory kan beskrivas med hjälp av 

nedanstående graf (Kahnemans & Tverksy, 1979, s 279). 
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Figur 5. Prospect Theory 

 

Modellen visar hur investerare reagerar och resonerar kring olika potentiella utfall som kan 

komma av en investeringsstrategi. Modellen utgår från värde som referenspunkt och beskriver 

hur detta förändras beroende på om utfallet av investeringen är positivt respektive negativt. 

Beroende på utfallet kommer investerarens uppfattning om värde att variera. När 

investeringen är positiv stiger värdet för att sen plana ut snabbt, detta medan en förlust 

uppfattas som starkt negativ och fortsätter att värderas sämre desto större förlusten blir.  

Investeraren behandlar med andra ord värdet av möjligheten till vinst och förlust olika där en 

potentiell vinst inte är lika mycket värd som en förlust i absoluta tal (Kahneman & Tversky 

1979, s 277-280). Modellen i prospect theory visar på att investerare inte är rationella när de 

väljer investeringar utifrån hur de hanterar deras chanser att tjäna respektive förlora pengar. 

Samtidigt som investeraren värderar förluster högre än vinster i absoluta tal är han 

risksökande och kommer därför att söka efter de investeringar som kan ge möjligheter till 

vinster (Kahnemans & Tverksy, 1979, s 279-280).  

 

Det test som studien genomför kommer dels att fokusera på att testa hur rationella investerare 

är. Det andra syftet är att testa marknadens effektivitet under den aktuella perioden. Testet är 

med andra ord ett joint test (Fama, 1970, s 389). För att genomföra ett joint test krävs att vi 

kan tillämpa en modell som justerar avkastningen i portföljer i förhållande till den 

underliggande risk som existerar. Hur detta hanteras kommer att avhandlas i kapitel fem.   

 

3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Vi har i detta kapitel presenterat de teorier som vi anser vara av stor vikt för att skapa sig en 

förståelse för insiderpersoner i börsnoterade företag samt handel med finansiella instrument. 

Vi kommer avslutningsvis att sammanfatta de viktigaste delarna i de teorier som vi valt ut, 

detta för att läsaren ska få en överskådlig blick för vad som använts och vad vi tar med oss 

utifrån detta. 

 

Verkställande direktören i aktiebolag 

 Verkställande direktören är företagets ställföreträdare och sköter den löpande 

förvaltningen. Verkställande direktörens agerande i företaget får konsekvenser för hur 

företaget presterar.  
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 I genomsnitt äger en verkställande direktör på den amerikanska marknaden 0,14 

procent av aktier i sitt eget företag. Detta är enligt forskare för lågt för att ha någon 

påverkan på företagets prestation.   

 Forskare tvistar om vilken nivå av ägande som krävs för att det ska ha en påverkan på 

företagets prestation.  

 Verkställande direktören klassas som insider och måste rapportera sitt innehav i 

företaget till finansinspektionen. Informationen finns tillgänglig för allmänheten.  

  

 

Informationsasymmetri 

 Insiders har mer information om företagets verksamhet än vad vanliga investerare har.  

 Olika information mellan köpare och säljare leder till lägre kvalité då enbart säljaren 

har full kunskap om den underliggande varan. 

 Moral hazard - Efter att ett avtal slutits kan den ena parten inte längre observera den 

andra. Detta påverkar beslutsprocessen på ett negativt sätt då ett icke önskvärt 

beteende uppstår.  

 Adverse selection - Parten som besitter mest information utnyttjar den 

informationssvaga parten. På sikt påverkar det investerarens förmåga att kunna göra 

positiva investeringar.  

 Informationsasymmetrin motverkas med hjälp av lagstiftning och obligatorisk 

information från företagen, så som återkommande finansiella rapporter.  

 

Agentteorin 

 I börsnoterade företag finns en separation mellan ledningen som utför det operativa 

arbetet och ägarna.  

 Ägarna delegerar ansvaret för verksamheten till styrelsen och verkställande 

direktörens. Ägarna är principaler och ledningen är agenter.  

 Agentproblem uppstår när agenten och principalen inte drivs av samma incitament.  

 Tre antaganden existerar om agenten. Agenten är riskobenägen, styrs av sitt eget 

incitament och incitamentet är inte desamma som principalens.  

 Agentproblem motverkas vanligtvis av incitamentprogram. 

 Att minska agentproblemen är av vikt ur ett etiskt perspektiv för att ägarna ska få ut 

maximal potentiell avkastning från sin investering.  

 

Effektiva marknadshypotesen 

 Tre kriterier existerar som måste vara uppfyllda för att den effektiva 

marknadshypotesen ska gälla. Inga transaktionskostnader, alla marknadens aktörer har 

tillgång till tillgänglig information, alla marknadens aktörer värderar information lika.  

 Svaga formen av marknadseffektivitet innefattar historisk information om företaget.  

 Halvstarka formen av marknadseffektivitet innefattar all tillgänglig och publik 

information utöver historisk information.  

 Starka formen av marknadseffektivitet innefattar all information, såväl privat som 

publik.  

 

Signaleringshypotesen 

 Företagen skickar signaler till marknaden. 

 Marknaden reagerar på ny information och justerar sina tidigare förväntningar efter 

den. 
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Beteendebaserad finansiell ekonomi 

 Psykologiska faktorer styr hur investerare agerar på den finansiella marknaden.  

 Tillskillnad från effektiva marknadshypotesen utgår denna teori ifrån att människan i 

större utsträckning är irrationell. 

 Flockbeteende leder till att investerare fattar samma beslut som andra investerare gör. 

Detta kan skapa prisfall och prisbubblor. 

 Prospect theory säger att investerare värderar vinster och förluster olika där det 

negativa värdet av en förlust är större än det positiva värdet av en vinst.   
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4. Tidigare empirisk forskning 
 

Den tidigare forskningen kring insiderpersoners ägande i företag och hur detta påverkar 

resultaten sträcker sig tillbaka till 1970-talet. Sedan dess har forskningsområdet med jämna 

mellanrum kompletterats. Den internationella forskningen är framför allt baserad på den 

amerikanska aktiemarknaden men det finns även en del studier på den svenska. Tidigare 

forskning har visat på att företagets resultat kan vara korrelerat med styrelsens ägande i 

positiv bemärkning, även om det finns studier som säger motsatsen. Eftersom ägandet är 

lagstadgat att vara offentligt i de flesta länder har informationen varit tillgänglig att studera 

historiskt. Securities and exchange comission (SEC) är den amerikanska motsvarigheten till 

finansinspektionen (FI) som tillhandahåller data om insiderägande.  

I detta kapital redogör vi i första hand för de mest citerade studierna inom området som riktat 

in sig på den nordiska marknaden. Vi inkluderar dock även internationella studier som vi 

anser är relevanta då mycket av den tidigare forskningen bedrivits utanför norden.  

 

4.1 Tabell över tidigare empirisk forskning 
I nedanstående tabell sammanställs de empiriska studier som finns med i det följande kapitlet. 

Tabellen har skapats för att på ett lättöverskådligt sätt vägleda läsarna i de studier som 

inkluderats. För en mer utförlig genomgång hänvisas till nästkommande avsnitt där vi går 

igenom mer grundligt vad forskningen kommit fram till.  

 

Tabell 1. Tidigare forskning 

Författare, år Undersökningspe

riod, land 

Positiv 

korrelation 

ägande resultat 

Positiv 

Korrelation 

ägande 

aktieavkastning 

Positiv 

Korrelation 

kompensation 

resultat 

Undersökningsvari

abel 

Demsetz & 

Lehn, 1985 

1976-1980 ,USA Nej Nej - Vinstmarginal och 

aktieavkastningar. 

Himmelberg, 

Hubbard & 

Palia, 1999 

1982-1984, USA Nej - - Tobin's Q 

Zhou, 2001 1993-1997, USA Nej Nej - OLS 

Classens, 

Djankov, 

Fan, Land, 

2002 

1996 , Östasien  Ja - - Värdering av eget 

kapital  

Grunditz & 

Lindqvist, 

2003 

1999-2002, 

Sverige 

- - Nej ROE 

George, 

Wiklund & 

Zahra, 2005 

1997-2000 

,Sverige 

- - - Risktagande 

Enqvist, 

2005 

1985-2000, 

Sverige 

Nej - - Tobin's Q 

Junge & 

Madsen, 

2011 

2004-2010, 

Danmark 

- - Nej Aktieavkastning 
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Coles, 

Lemmon & 

Meschke, 

2012 

1993-2000, USA Nej - - Tobin's Q 

Mackay, 

2013 

2000-2010, 

Kanada 

Ja, vid över 

40% ägande 

- - Tobin's Q 

Elsilä, 

Kallunki, 

Nilsson & 

Sahlström, 

2013 

2000-2007, 

Sverige 

Ja - - ROA 

 

Balafas & 

Florackis, 

2013 

1998,-2010, 

England 

- - Nej ROA 

Lilienfeld-

Toal & 

Ruenzi, 

2014 

1988-2010, USA - Ja - Aktieavkastning 

 

4.2 Tidigare studier inom området 
Nedan följer den empiriska forskningen från tabell 1. Vi har sammanställt forskningen i 

kronologisk ordningsföljd från dess att studien publicerades. Den första studien publicerades 

1985 och den sista 2014.  

 

Demsetz & Lehn (1985) undersöker den amerikanska marknaden under en femårsperiod för 

att granska om bolagsstrukturen har någon påverkan, dels på hur resultatet utvecklar sig i 

företagen men också på avkastningen på företagets aktie. De undersökte inte styrelsen eller 

verkställande direktören utan ägarstrukturen i helhet där fokus låg på koncentration utav ett 

fåtal ägande. Demsetz och Lehn hittar inga tydliga resultat som tyder på att vinstmarginalerna 

skulle vara beroende av koncentrationen utav ägarna. De motsäger därmed Berle och Means 

studie från 1932.  

 

Himmelberg, Hubbard och Palia (1999) utgår ifrån den tidigare studien av Demsetz och Lehn 

från 1985. De undersöker hur förhållandet ser ut mellan att styrelsen i ett företag äger aktier i 

sitt eget bolag samt hur företagets resultat utvecklas. De menar att både ägandet och resultatet 

är endogent beroende av exogena och endast delvis observerbara förändringar i företagets 

kontrakteringsförhållanden. Utifrån detta kan de inte dra några slutsatser kring hur 

förändringar i styrelsens ägande kommer att påverka resultatet. Detta på grund av ej 

observerbar heterogenitet. Trots att de inte kan dra några slutsatser med sin forskning så anser 

de sig ha kommit några steg närmare en generell modell som kan förklara förhållandet. 

Forskningen är därför att betrakta som väsentlig då den skapar förutsättningar för framtida 

forskare.  

 

Zhou (2001) studerade det amerikanska indexet Standard & Poors 500 över en tidsperiod som 

sträckte sig över åren 1993-1997. Zhou fortsatte att undersöka det som Himmelberg et al. 

hade påbörjat två år tidigare. Zhou menar att företagen antingen har ett mål för hur stor andel 

aktier verkställande direktören ska äga eller så är det dennes egen preferens att äga aktier för 

att investera sin förmögenhet. Zhou visar på hur ägande inom styrelsen ofta skiljer sig från 

bolag till bolag men att det generellt sätt förändras sakta från år till år i bolagen. Rationella 

styrelsemedlemmar maximerar sin nytta på lång sikt vilket gör att små förändringar i ägande 

under ett år inte är något tillförlitligt mått på hur företaget utvecklats och presterar från ett år 
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till ett annat. Zhou menar att ”fixed effects estimators” kanske inte kan upptäcka någon 

relation mellan ägande och performance, om det ens existerar någon. 

 

Claessens, Djankov, Fan & Land (2002) granskar utifrån ett stort urval av östasiatiska 

noterade företag hur relationen ser ut mellan ägande sett utifrån de största aktieägarna och 

marknadens värdering. De finner att resultaten i deras studie sticker ut baserat på de företag 

som är att karaktäriseras som familjeägda företag. De visar på en positiv effekt av incitament 

när ägande ökar för en grupp med koncentrerat ägande.  

 

Grunditz & Lindqvist (2003) undersökte hur incitamentprogram utformas för den 

verkställande direktören i aktiebolag och om dessa kompensationsnivåer har något 

förhållande till hur företaget presterar. Undersökningen har gjorts mellan åren 1999 och 2002 

och har enbart inriktat sig på den svenska aktiemarknaden. För att mäta företagets prestation 

använde de sig i första hand utav variabeln ROE. De hittade inget samband mellan hur 

företagens prestationer styr hur bonusen bestäms, vilket skulle kunna indikera att detta är 

något som sker godtyckligt snarare än med företagets resultat som grund. Deras studie visade 

dock på att bonusen tenderar att minska för den verkställande direktör som själv äger aktier i 

företaget. Författarna menar att detta beror på att aktieägande i sig är ett tillräckligt stort 

incitament vilket minskar behovet av en resultatbaserad kompensation. Författarna hittade inte 

heller något samband som tyder på att bonusarna skulle påverka hur företaget presterar 

nämnvärt. Deras studie fokuserar inte på verkställande direktörens aktieägande utan enbart på 

bonusar, vi tycker dock trots detta att den är intressant för vår studie med tanke på de 

slutsatser de drar om bonusprogram kontra aktieägande.  

 

George, Wiklund & Zahra (2005) undersökte hur små svenska företag agerar kring 

internationaliserig och sin syn på risktagande. Detta i förhållande till hur mycket den 

verkställande direktören själv äger i sitt eget företag. Deras resultat visar på att ju högre andel 

som den verkställande direktören äger desto lägre är incitamentet för att styra företaget i en 

riktning mot ökad internationalisering. Detta trots att det skulle leda till ökade möjligheter till 

högre vinst. Resultatet tyder på att risktagandet minskar i och med att ägandet ökar. När 

ägandet är högt får den verkställande direktören ta del av ökade möjligheter till avkastning på 

sina aktier, men även en ökad risk för att investeringen minskar i värde. Eftersom att den 

verkställande direktören själv måste ta konsekvenserna av detta och inte kan luta sig tillbaka 

på företaget så minskar incitamentet att ta den ökade risken.  

 

Enqvist (2005) genomförde en omfattande studie av ägande och incitament på den svenska 

marknaden. Hans studie sträckte sig från 1985 till 2000 och inkluderade 185 stycken större 

svenska företag. Undersökningen fokuserar på hur aktieägande hos bolagets egen styrelse 

påverkar resultatet. För att mäta företagets prestation använder sig Enqvist utav Tobins q. 

Enqvist kom fram till att fanns ett negativt förhållande mellan styrelsens aktieägande och 

Tobins Q.    

 

Junge & Madsen (2011) undersökte med sin avhandling hur bonussystem som baserats på 

aktieoptioner påverkade resultatet på den danska marknaden. Studien genomfördes under åren 

2004-2010. Resultatet visade att det fanns en tydlig korrelation mellan bonussystemen och 

resultatet, men i monetär form så var den liten. De kunde även se att de mindre noterade 

bolagen inte visade på någon korrelation samt att lönen inte korrelerade med företagets 

resultat i någon anmärkningsvärd bemärkelse. 
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Coles, Lemmon & Meschke (2012) avsåg att undersöka vid vilken nivå av ägande, 

företagsstorlek och resultat var i jämvikt. I likhet med andra forskare använde sig även Coles 

et al. utav Tobins Q för att mäta företagets prestation. Med sin undersökning ville de skapa en 

modell för hur den optimala strukturen skulle se ut mellan styrelsens aktieägande och 

företagets prestation. Genom att använda en numerisk metod för att mäta 

produktivitetsparametrar för ledningens input samt nivån av verkställande direktörens ägande 

i företaget kom de fram till att det är svårt att säga något om relationen mellan verkställande 

direktörens ägande och resultatet. 

 

Mackay (2013) undersökte nätverket av relationer i styrelsen och ägarna i publika företag på 

den kanadensiska marknaden mellan åren 2000 och 2010. Exempel på företag som Mackay 

utgick ifrån var de familjeägda företagen. Han ville undersöka om det fanns något samband 

mellan dessa "koalitioner" som har samma mål med verksamheten och hur företagets resultat 

utvecklas. För att mäta hur företagen presterade så använde sig Mackay utav Tobins Q. Han 

kom fram till att det finns ett positivt samband för ett nära nätverk inom styrelsen, vilket 

indikerar att familjeägda företag skulle vara en positiv form att driva företag inom. Mackay 

kunde däremot inte se något samband som påvisade att den verkställande direktörens eget 

aktieägande påverkade företagets prestation. Ett sådant samband kunde dock ses i ett fåtal 

företag där den verkställande direktören ägde en väldigt stor andel av företaget, vilket uppgick 

till 40 procent utav företaget.  

 

Elsilä, Kallunki, Nilsson & Sahlström (2013) undersökte hur den verkställande direktörens 

ägande i företag påverkade företagens resultat. De utgick ifrån den svenska aktiemarknaden 

mellan åren 2000 och 2007. Istället för att utgå ifrån hur mycket som den verkställande 

direktören äger utav företaget så undersökte de hur mycket han ägde utifrån sin egen 

förmögenhet. Detta då de utgick ifrån att det snarare är hur stor andel av ens totala 

förmögenhet som påverkar verkställande direktörens incitament än att det skulle vara ägandet 

av företaget. Exempelvis kan en verkställande direktör äga en stor andel av ett litet företag 

men ändå utgör det inte en väsentlig del av ens egen förmögenhet, vilket ifrågasätter 

incitamentet. De noterade i undersökningen att den verkställande direktören i genomsnitt äger 

en liten del av sina företag, så lite som 3 procent. Trots den låga siffran utgjorde detta en stor 

andel utav individernas personliga förmögenhet, där ägande i företagen uppgick till i 

genomsnitt 45 procent av den egna förmögenheten. Resultatet från studien visade på de 

företag där den verkställande direktören hade ett ägande generellt sätt gjorde ett bättre resultat 

än de som inte hade något ägande. Resultat mätte Elsilä et al. utifrån variabeln ROA istället 

för Tobins q.  

 

Balafas & Florackis (2013) granskar verkställande direktörers kompensationer i form av 

bonusar och ordinarie löner genom att granska vilket värde detta ger för aktieägarna. Studien 

är baserad på ett stort urval av engelska företag mellan åren 1998 och 2010. Resultatet visar 

att de företag som betalar sina verkställande direktörer på kort sikt har ett negativt samband 

med avkastning på aktiemarknaden. De företag som betalar en lägre kompensation till sin 

verkställande direktör uppvisar däremot en abnormal avkastning jämfört med de andra 

företagen inom sin egen bransch. En hög kompensation är även negativt associerad med 

företagets framtida prestation inom verksamheten.    

 

Lilienfeld-Toal & Ruenzi (2014) jämförde hur relationen såg ut mellan den verkställande 

direktörens aktieägande och hur aktien avkastat på den amerikanska aktiemarknaden. 

Slutsatsen som de drar ifrån sitt resultat är att de företag där den verkställande direktören hade 

ett stort aktieägande tenderade att överprestera företag med där ledningen hade ett lågt 



31 
 

aktieägande. De använde sig utav en portföljstrategi som utgick ifrån publik information om 

den verkställande direktörens ägande. Portföljstrategin de utformade visade sig ge runt fyra 

till tio procent högre avkastning. Detta var starkast bland företag som verkade på en marknad 

som inte var hårt konkurrensutsatt. Utifrån sitt resultat drar de även slutsatsen att företag där 

verkställande direktören har ett stort aktiekapital tenderar att vara värdeskapande och styr sina 

företag mer effektivt. Det finns därmed fördelar med ett högt ägande både i form av 

avkastning på aktiemarknaden och värdeskapande inom företaget.  

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskning har tidigare bedrivits kring vilken inverkan styrelsen och verkställande direktören 

har på ett företags prestation. Fokus bland de tidigare studierna har i en stor utsträckning legat 

på insiderpersoner och hur deras incitament påverkas av den kompensation som de erhåller 

för sitt arbete. Variablerna som varit intressanta för forskare att granska har därför varit 

kompensation i form av lön samt bonusar och hur dessa kan kopplas till företagets resultat. Vi 

har noterat en viss brist på forskning inom området ägande där vi istället vill granska 

incitament i form av aktieägande i det egna företaget, oberoende av hur mycket den 

verkställande direktören tjänar eller erhåller i bonus.  

 

Bland den tidigare forskningen kan vi se att forskarna uppvisat olika svar på den 

grundläggande frågan i vår undersökning, om den verkställande direktörens aktieägande har 

en påverkan på hur företaget presterar. En del forskare visar på ett positivt samband men 

överlag finns det inget klart svar på hur det föreligger. Vi anser därmed inte att frågan är helt 

utredd då resultaten visar mot olika håll och är otydligt. Vi kan även se att forskningen i stor 

utsträckning är baserat på den amerikanska marknaden. Viss forskning har även genomförts 

på den svenska marknaden även om denna inte är lika omfattande eller lika utbredd. Vi ser 

därmed ett behov av vidare forskning på den svenska marknaden. Bland de tidigare studierna 

granskar forskarna företagets prestation utifrån resultatbaserade avkastningsmått. Vi har 

noterat att det vanligaste är att forskarna tillämpar Tobins q som variabel för att mäta och 

jämföra prestation mellan olika företag. Exempelvis undersökte Elsilä et al. samma problem 

som vi utgår ifrån genom att använda sig utav ROA som variabel. Vi kommer att komplettera 

denna studie genom att använda oss av en tradingportfölj istället.  

 

Att genomföra en portföljstudie har inte varit det vanligaste tillvägagångssättet hos forskare. 

Den avhandling som mest liknar den forskning vi genomför är Lilienfeld-Toal och Ruenzi 

(2014). De har på den amerikanska marknaden granskat hur verkställande direktörens 

aktieägande påverkar aktieavkastningen, vilket är samma sak som vi vill genomföra på den 

svenska marknaden.    
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5. Praktisk metod 
 

Detta kapitel kommer att förklara det praktiska tillvägagångssätt som studien utgår ifrån. Vi 

genomför en kvantitativ metod och kommer därför att genomföra en statistisk undersökning 

på Stockholmsbörsen. Företagen som finns noterade delas in i portföljer som sen analyseras 

för att undersöka huruvida abnormala avkastningar existerar. Kapitlet kommer genomgående 

att fokusera på att förklara de modeller som tillämpats.    

 

5.1 Tillvägagångssätt 
Vår studie syftar till att utreda hur företag med en verkställande direktör som även är 

aktieägare i företaget står sig på aktiemarknaden. Vi vill utifrån detta granska om investerare 

kan tillgodogöra sig abnormala avkastningar genom att investera i aktier där den verkställande 

direktören har ett högt ägande. Vi ämnar därför genomföra en jämförelse mellan olika 

portföljer som utgår ifrån olika strategier. För att genomföra detta kommer vi att göra en 

statistisk undersökning.  

 

En statistisk undersökning ska styras av dess syfte och av den aktuella frågeställningen. Detta 

styr hur arbetet planeras och sedan utförs. En statistisk undersökning kan delas in i tre syften. 

Dessa kan vara beskrivande, utredande eller framåtblickande (Dahmström, 2011, s 15). Ett 

förklarande eller utredande tillvägagångssätt används bland annat när en studie vill undersöka 

ett numeriskt samband mellan olika variabler. Detta kan ske genom att ett statistiskt 

experiment genomförs för att med hjälp av resultatet kunna uttala sig om sambandet mellan 

variablerna (Dahmström, 2011, s 17-18).   

 

Målet med vår studie syftar till att undersöka hur en variabel X, påverkar en annan variabel, 

Y. I vårt fall ska vi undersöka hur variabeln X, aktieägande hos den verkställande direktören i 

det egna företaget, påverkar variabeln Y, företagets avkastning på svenska aktiemarknaden. 

Vi har därför valt att följa rekommendationen av Dahmström och tillämpa ett 

förklarande/utredande tillvägagångssätt.  Vi går tillväga genom att skapa ett antal syntetiska 

portföljer som baseras på ägandeförhållande hos den verkställande direktören. Dessas 

avkastning utvärderas gentemot index och dess risk.  

 

5.1.1 Undersökningsobjekt 
Centralt i planeringsfasen för en statistisk undersökning är att bestämma vem/vilka som skall 

undersökas. Detta genom att fastställa en population. En population kan vara uppbyggd på 

olika sätt och dels bestå av personer, men den kan även bestå av andra undersökningsobjekt så 

som företag (Dahmström, 2011, s 67). Populationen som kommer att användas i 

undersökningen är företag som finns noterade på någon utav Stockholmsbörsens officiella 

listor, large cap, mid cap och small cap. I populationen ingår även de verkställande 

direktörerna vid de noterade företagen för alla år som ingår i mätperioden.  

 

5.1.2 Beräkning av avkastning 
Beräkningar av hur aktierna som ingår i undersökningsobjektet avkastat har genomförts med 

hjälp av data som inhämtats från Thomson Reuters Datastream. Vi har använt oss av ett return 

index som tar hänsyn även till utdelningar, detta för att det skulle ge en skev bild av 
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verkligheten om inte utdelningar inkluderades då de utger en betydande del av avkastningen 

för investerarna.  

 

Beräkning av avkastningarna för varje aktie i studien, inkluderat de utdelningar som 

återinvesterats ser ut som följer: 

 

           
      

    
 

 

Där: 

                           
                               

               
                  

                   
(Thomson Reuters Datastream, 2014) 

 

5.1.3 Mätperiod 
Studien kommer att vara baserad på en undersökningsperiod med en första respektive sista 

handelsdag. Undersökningsperioden vi valt att utgå ifrån är 2000-02-01 till och med 2010-01-

31. Sammanlagt inkluderar perioden tio år där handel är möjlig. Vi har vid valet av period 

velat inkludera ett så omfattande tidsspann som möjligt för att undersöka vår frågeställning. 

Bland de tidigare studierna vi granskat är det vanligt att mätperioden är kortare än tio år, 

vilket stärker vår tro att det är tillräckligt långt för att kunna besvara frågan. Vi anser att tio år 

är en lämplig omfattning då det täcker in tillräckligt många år för att ge ett pålitligt resultat, 

men samtidigt blir hanterbart utifrån tidsaspekt vi arbetar efter när undersökningen ska 

genomföras.  

 

Att undersökningsperioden inte sträcker sig efter år 2010 beror på hur tillgången till data sett 

ut. För att kartlägga de verkställande direktörernas ägande i sina egna företag utgick vi ifrån 

SIS Ägarservice publikationer Ägarna och Makten. Dessa slutade att utges efter år 2009 och 

således finns inte data efter denna tidpunkt att tillgå. SIS Ägarservice finns dock fortfarande 

kvar och sammanställer ägardata, men då vi inte kunnat få tillgång till deras data för de 

senaste åren har vi istället valt att utgå från de tio sista åren som Ägarna och Makten utkom. 

Även om vi hade velat ha de sista åren inkluderade i vår studie så anser vi inte att det påverkar 

resultatet nämnbart då vi har ett i övrigt omfattande tidsspann.  

 

Den undersökta tioårsperioden täcker flera cykler. Detta ser vi som något positivt eftersom 

risken att undersöka en period som kännetecknas av enbart låg- eller högkonjunktur 

minimeras. Att enbart undersöka under en lågkonjunktur hade kunnat styra resultatet åt ett 

visst håll och leda till felaktigheter som inte hade rapporterats under ett längre tidsspann. 

Tidsperioden har i sin helhet täckt in en rad olika händelser som varit uppseendeväckande och 

påverkat finansmarknaden. Vi anser att det är viktigt att vi är medvetna om dessa händelser 

och förhåller oss till dem när resultatet ska analyseras. Detta då vi annars riskerar att uttala oss 

felaktigt om resultatet. De händelser som vi noterat som viktiga under vår mätperiod är 

följande: 

 

 2000. IT-bubblan spricker. 

 2001. Terrordåd i New York mot World Trade Center. 
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 2002. Stockholmsbörsen slår i botten. 

 2003. USA invaderar Irak.  

 2007. Stockholmsbörsen når toppen. 

 2008. Lehman Brothers försätts i konkurs och finanskrisen slår mot världsekonomin. 
 

5.2 Portföljurval 
Undersökningen syftar till att identifiera hur investerare ska förhålla sig till att handla med 

aktier där det underliggande företaget drivs av en verkställande direktör som själv kontrollerar 

en del av bolagets kapital. För att göra detta har vi skapat ett antal olika handelsstrategier. Det 

genomgående målet för strategierna är att få en avvikande positiv avkastning. Detta genom att 

enbart investera i aktier där företaget drivs av en verkställande direktör som själv kontrollerar 

en hög procent av aktierna i företaget.  

 

För att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna jämföra portföljerna från år till år vill vi 

konstruera portföljer där investeringar bara sker en gång per år. Detta är också enbart möjligt 

utifrån vår data då vi har ägarandelar registrerade vid en viss tidpunkt varje år och därför 

kommer att utgå från det datumet. När vi undersöker över ett års sikt får vi långsiktiga 

avkastningar snarare än om vi väljer att återinvestera varje månad. Vi skulle då riskera att 

påverkas starkare av tillfälliga svängningar på marknaden. Då portföljerna investeras från år 

till år kommer kapitalet aldrig att ligga utanför investeringar då vi utgår ifrån att 

portföljinnehavarna vill ha maximal exponering mot risk. Portföljerna kommer därför inte att 

behöva ligga i räntebärande placeringar någonting under vår tioårsperiod.  

 

Urvalet av data för denna studie innefattar alla bolag som under den aktuella mätperioden 

varit noterade på någon av OMX Stockholms listor, den så kallade Stockholmsbörsen. De 

verkställande direktörerna är enligt svensk lagstiftning skyldiga att rapportera detta till 

finansinspektionen och därför finns fullständig data att tillgå. Det gör att urvalet för denna 

studie blir ett totalurval (Bryman, 2011, s 190-191).  

 

Portföljerna kommer att utgå ifrån den första februari varje år. Investeringar kommer att göras 

i de aktier som vid denna tidpunkt är relevanta utifrån portföljens karaktär och struktur. 

Exempelvis kommer portföljen som fokuserar på de företag med fem procent mest ägande att 

enbart handla dessa företag den första februari. Varje portfölj har initialt en krona att tillgå 

som startkapital. Detta kommer på ett tydligt och pedagogiskt sätt att illustrera för läsaren hur 

kapitalet växer för varje år. När ett år passerat och vi befinner oss i slutet av januari kommer 

hela innehavet att säljas och en genomsnittlig avkastning beräknas. Den del av kapitalet som 

återstår återinvesteras i aktier som vid den nya tidpunkten bäst kännetecknar karaktären för 

den specifika portföljen. Exempel på detta är en portfölj som enbart skulle handla med en 

aktie som är det företag med högst andel ägande hos den verkställande direktören. När ett år 

gått säljs aktien och avkastning beräknas. Till nästkommande år investerar portföljen återigen 

i den aktie som just då har högst andel ägande hos den verkställande direktören.  

 

Avkastningen av vår syntetiska portfölj jämfört med index skulle kunna exemplifieras på 

följande sätt: 
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Tabell 2. Exemplifierad avkastning på syntetiska portföljer 

Datum Avkastning 

index % 

Portföljutveckling Avkastning i portföljen 

sedan start, % 

2000-02-01  Startkapital 1 kr  

2001-02-01 5 % 1,2 kr + 20 % 

2009-02-01 10 % 1,1 kr + 10 % 

2012-02-01 50 % 2,1 kr + 110 % 

Total 

avkastning: 

50 % 1,1 kr + 110 % 

 

5.2.1 Sammanställning av portföljer 
Tidigare empiriska studier inom ämnet som använt sig av ett portföljurval har ofta 

kategoriserat upp testdata efter ägande, exempelvis Balafas & Florackis (2013). Vi ämnar 

göra på ett liknande sätt där vi avser att skapa portföljer med olika nivåer baserat på ägande. 

Totalt kommer fem stycken portföljer att skapas varav en är en bottenportfölj. Portföljerna 

existerar under ett år och för varje nytt år analyseras datan och nya portföljer skapas utifrån 

dessa kriterier. Sammanlagt under de tio år som studien sträcker sig kommer vi därför att ha 

50 stycken portföljer på årsbasis.  

 

Vid beslutet över hur kategoriseringen av portföljerna bör se ut har vi dels utgått från de 

tidigare studierna som satt en generell nivå för hur ett högt ägande bör definieras, men även 

överlagt själva över vad vi anser rimligt. Claessens et al. (2002, s2746-2747) föreslår bland 

annat att tio procent skulle vara en bra nivå på ägande hos den verkställande direktören medan 

Enqvist (2005, s 3) använder en högre på 25 procent.  

 

Vi har valt ett annat tillvägagångssätt än vad de tidigare forskarna tillämpat. Istället för att 

granska portföljerna utifrån en specifik procent av ägande har vi valt att dela in våra portföljer 

i intervall. Intervallen är baserade efter hur företagen placerar sig i storleksordning beroende 

på hur mycket den verkställande direktören äger. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att 

besvara frågan om avkastningen för aktierna ökar i takt med att den verkställande direktörens 

ägande ökar. Om gruppen med fem procent högst ägande generellt skulle avkasta bättre än 

gruppen med tio procent högst ägande skulle det indikera att hypotesen stämmer. Den sista 

portföljen i vår studie går dock emot denna princip och är uppbyggt på ett annorlunda sätt. 

Istället för att välja en nivå av ägande har vi valt att skapa en bottenportfölj som vi tror 

kommer att följa utvecklingen på övriga marknaden och således inte få några 

överavkastningar. Vi har för denna bottenportfölj valt ut de företag som saknar ägande 

överhuvudtaget, vilket kommer att vara en stor portfölj jämfört med de andra fyra. Företag 

som inkluderas i denna portfölj kommer var de som saknar ägande samt de företag där den 

verkställande direktören har ett ägande som understiger 0,1 procent. Anledningen till detta är 

att det skulle bli tidskrävande för oss att räkna fram ägardata som understiger denna nivå, 

samt att vi inte anser att ett så litet ägande har någon effekt på resultatet.  

 

Intervallen vi bestämt oss att utgå ifrån när vi delar upp företagen i redovisas i sin helhet som 

följer: 
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Tabell 3. Portföljurval 

Portfölj Investeringsperiod Portföljkarakteristika Beskrivning 

1 Från 2000-02-01 

Till   2010-02-01 

Fem procent högst 

ägande 

Företagen i studien där 

verkställande direktören har 

allra högst ägarandel  

2 Från 2000-02-01 

Till   2010-02-01 

Tio procent högst 

ägande 

Företagen i studien där 

verkställande direktören har ett 

ägande i den nittionde 

percentilen 

3 Från 2000-02-01 

Till   2010-02-01 

Femton procent högst 

ägande 

Företagen i studien där 

verkställande direktören har ett 

ägande i den åttiofemte 

percentilen 

4 Från 2000-02-01 

Till   2010-02-01 

Tjugo procent högst 

ägande 

Företagen i studien där 

verkställande direktören har ett 

ägande i den åttionde 

percentilen 

5 Från 2000-02-01 

Till   2010-02-01 

Saknar ägande eller 

lägre än 0,1% 

Företagen i studien där 

verkställande direktören helt 

saknar något ägande alternativt 

har mindre än 0,1 %.  

 

 

5.3 Beräkning av avkastningar och risk 
Alla beräkningar som ligger till grund för denna studie har genomförts i Microsoft Excel. 

Valet av program är baserat på lättillgänglighet och de tidigare kunskaper som vi besitter 

kring hur programmet används.  Hur beräkningarna har skett kommer att presenteras i detta 

kapitel där formlerna i sin helhet inkluderas. Hur beräkningarna i excel har gått till presenteras 

i appendix tre.  

 

Efter att avkastningarna beräknats kommer vi även att ta hänsyn till den underliggande risken 

som finns med placeringarna. Vi har valt att använda oss av Jensens Alfa. Detta är en allmänt 

beprövad och erkänd metod som bygger på en annan välkänd modell, nämligen Capital Asset 

Pricing Model, där målet är att beräkna överavkastningar. Valet av riskjusterande mått passar 

bra för vår studie då vi vill finna en strategi som investerare kan tillämpa för att överprestera 

marknaden i övrigt. Då denna modell är förhållandevis enkel att tillämpa och mäter det vi vill 

så blev det ett naturligt val för oss att tillämpa i metoden.  

  

5.3.1 Transaktionskostnader 
Vi har i våra beräkningar valt att inte ta hänsyn till några former av courtage eller 

transaktionsavgifter. Vi har valt att göra denna exkludering på grund av att 

transaktionsavgifterna inte är helt givna. Det finns en rad olika aktiemäklare att tillgå med 

olika prisbilder. Priset kan variera beroende på tilläggstjänster som investeraren vill ha 

tillgång till från mäklaren samt hur många aktier investeraren väljer att köpa på en och samma 

gång. Hur mycket transaktionskostnaderna skulle uppgå till vid handel i vår portfölj är därför 

komplext att svara på. För att inte riskera att påverka resultatet åt en viss riktning genom att 

använda oss av felaktiga transaktionskostnader har vi därför valt att helt och hållet exkludera 
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denna aspekt från studien. Utöver transaktionskostnader kommer vi inte heller ta hänsyn till 

några skatteeffekter som kan komma från försäljning av vinnaraktier i våra portföljer, detta då 

skatten kan variera från perioder och är svåra att beräkna för varje individ. Att inte inkludera 

transaktionskostnader är ett tillvägagångssätt som är vanligt bland forskare och därför känner 

vi oss trygga i detta val. Både Jensen och Meckling (1976) samt Fama (1970) har som krav 

för sina teorier att inga transaktionskostnader ska föreligga.  

 

5.3.2 Val av riskfri ränta 
Som riskfri ränta har svenska statsskuldsväxlar använts. Den riskfria räntan kommer att 

behövas för uträkningar i Capital Asset Pricing Model som beskrivs senare. Statsskuldsväxlar 

är vanliga att användas för detta syfte då de generellt betraktas som i det närmsta riskfria 

(Bodie et al., 2011, s 129). Då undersökningen genomförs på Stockholmsbörsen har vi valt att 

använda oss av Svenska Riksbankens tre månaders statsskuldsväxlar SSVX. Dessa har vi 

hämtat från riksbankens hemsida där de finns tillgängliga över en längre period som 

inkluderar hela vår mätperiod (Riksbanken, 2014).  

 

5.3.3 Beräkning av framtida avkastning 
För att bedöma resultatet som genereras av att följa vår strategi är vi intresserade av att veta 

vad avkastningen blir i slutet av mätperioden. Vi kommer därför att genomföra en beräkning 

av future value (Berk & DeMarzo, 2013, s 115) för att fastställa den totala avkastningen. 

Beräkningen utgår ifrån att den tidigare värdeökningen, alternativt värdeminskning, kommer 

att återinvesteras i portföljerna för kommande år. Vi har i beräkningen utgått ifrån ett 

ursprungsbelopp på en krona för enkelhetens skull och beräknat utvecklingen på denna insats. 

Beräkningen har skett enligt följande formel: 

 

              

 
Där: 

                              
                      

             

           
(Berk & DeMarzo, 2013, s 115) 

 

5.3.4 Beräkning av förväntad avkastning 
Det finns flertalet modeller som utvecklats och används för att avgöra avkastningen för en 

aktie. En ofta tillämpad modell som används av forskare är "Capital asset pricing model" eller 

CAPM. Vårt mål med studien är att genomföra ett joint test där vi testar dels hur effektiv 

marknaden är och dels huruvida investerarna är rationella. För att göra detta måste våra 

avkastningar riskjusteras med hjälp av en modell (Campbell, Lo & MacKinlay, 1997, s 24). 

Våra avkastningar i portföljerna kommer att riskjusteras med hjälp av Jensens Alfa som 

bygger på modellen CAPM. Vi kommer därför att tillämpa denna metod. Hur detta beräknas 

kommer att avhandlas i kapitel 5.3.7. 

 

Valet av modell har effekt på resultatet. Abnormala avkastningar i förhållande till den 

förväntade avkastningen kan förklaras antingen med att testet bevisat att marknaden inte är 
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effektiv, eller att modellen som tillämpade var felaktig och därför inte kan användas för att 

genomföra ett joint test (Campbell, Lo & MacKinlay, 1997, s 24). 

 

5.3.5 Beräkning av faktisk avkastning 
Den prisökning vi noterar för våra aktier samt summan av alla utdelningar aktien erhåller 

under mätperioden kommer att utgöra den faktiska avkastningen.  

 

    
       

    
    

 

Där: 

               

             

               
(Berk & DeMarzo, 2013, s 273) 

 

Den data vi använder oss av från Thomson Reuters Datastream är ett returnindex där 

utdelningar redan är medräknade i den totala avkastningen. Avkastningen på vårt kapital 

kommer därför istället att skrivas efter följande formel som beskriver hur Datastream räknar 

fram returnindex: 

            
  

    
     

     

 
  

 

Där: 

                       
                               

              
                      

              

               
                        
(Thomson Reuters Datastream, 2014) 

 

De faktiska avkastningar som i vårt fall är för varje månad får vi fram med hjälp av formeln: 

 

    
   

     
    

 

Där: 

                              
                         
                                 
(Berk & DeMarzo, 2013, s 273) 

 

5.3.6 Beräkning av abnormal avkastning 
Som diskuterades tidigare är den förväntade avkastningen det som aktien eller index borde 

avkasta under normala omständigheter. Om detta förändras och den faktiska avkastningen 

skiljer sig från vad som var förväntat, uppstår så kallad abnormal avkastning. Detta är att 
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betrakta som den riskpremie som investerare erhåller för att de övertar konsekvenserna av 

investeringen (Berke & DeMarzo, 2013, s 327). Abnormal avkastning kan beräknas som 

skillnaden mellan faktisk avkastning och förväntad avkastning.  

 

                  

 
Där: 

                          

                     

                             

 

5.3.7 Jensens Alfa och single index model 
För riskjustering av de avkastningar vi får på portföljerna och mäta överavkastningar kommer 

Jensens Alfa att tillämpas. Vi väljer att riskjustera eftersom de portföljer som påvisar bäst 

avkastning ofta även är förknippade med en högre risk, vilket måste tas i beaktning när 

resultatet av investeringen utvärderas. Överavkastningar är de avkastningar som överstiger en 

förutbestämd nivå som utgörs av den avkastning som skulle ha genererats om CAPM hade 

tillämpats. Jensens Alfa visar en genomsnittlig avkastning som överstiger CAPM (Bodie et 

al., 2011, s 850). Modellen är därmed beroende av en annan modell då den utgår ifrån CAPM-

modellen. CAPM visar den avkastning som teoretiskt borde vara på ett värdepapper. 

Modellen definieras enligt följande: 

 

                   
Där: 

                   

                   

                         
(Berk & DeMarzo, 2013, s 381) 

 

Portföljens beta är ett mått som mäter den systematiska risken i ett värdepapper. Det visar hur 

en aktie kommer att röra sig i förhållande till resten av marknaden. Beta kan definieras på 

följande sätt (Bodie et al., 2011, s250):  

 

    
           

  
  

Där: 

                            

                         

  
                     

 

Värdepappernas beta värdesätts på en procentuellskala där basen utgår från 1. Att en aktie har 

betavärdet 1 betyder att den följer riktningen av övriga marknaden fullt ut, både i upp och 

nedgång. Om marknadsindexet exempelvis stiger med tio procent kommer det enskilda 

värdepappret i likhet med index att stiga lika mycket, eller sjunka lika mycket som marknaden 

om indexet skulle gå nedåt. Om betavärdet är annorlunda än 1 reflekterar värdet en 

procentuell avvikelse från marknaden. Om en aktie har betavärdet 1,5 förväntar vi oss att den 

vid en uppgång på marknaden ska stiga 50 procent mer än vad övriga marknaden gör, eller 

falla med mer än 50 procent än index vid en nedgång (Arnold, 2008, s 285-288).  
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Beta kan tillämpas dels på enskilda värdepapper och dels aggregerat för flera värdepappers 

tillsammans. Vi kommer därför att kunna tillämpa beta på alla våra portföljer som ingår i 

undersökningen. Beta är dock ett mått som är utsatt för mycket kritik där forskare menar att 

det inte går att bevisa att det skulle finnas en relation mellan ett värdepappers betavärde och 

dess avkastning. Att applicera detta på framtida avkastningar blir ännu svårare då modellen 

baseras till fullo på historiska kurser (Arnold, 2008, s293).  

 

Jensens Alfa som kommer att tillämpas för att mäta avkastningen på våra portföljer. Det kan 

ses som ett mått på hur bra portföljerna lyckats sett utifrån justerad risk. I fall att resultatet är 

av positiv karaktär indikerar det att portföljerna presterat bättre än marknaden och fått en 

bättre avkastning även med medräknad risk. Formeln för Jensens Alfa är som följer: 

 

                                

 

Där: 

                         

                  

                   

                        

                                                                      
 

Värdet på Alfa indikerar hur stor avkastningen är i förhållande till risken. Om värdet är 0 

innebär det att inga abnormala avkastningar existerar för den valda portföljen. Efter det gäller 

att ju högre värde på Alfa är desto bättre är avkastningen i förhållande till risken på portföljen.  

 

Även Jensens Alfa har fått utstå kritik. Modellen bygger som nämnt på CAPM som i sin tur 

fått mycket kritik vilket kan ifrågasätta validiteten i Jensen Alfa. En beräkning som blir 

felaktig i CAPM kommer därför att följa med och även utgöra en felaktighet i beräkningarna 

till Jensens Alfa (Arnold, 2008, s293).  

 

5.3.8 Fama och French trefaktormodell 
Överavkastningarna som räknas fram med hjälp av Jensens Alfa, genom CAPM-modellen, 

anses av många inte ge en fullständig bild utav en portföljs förväntade avkastning, exempel på 

detta är Fama och French som tagit fram en annan modell för att mäta överavkastningar. I 

CAPM ligger fokus på Beta, vilket enligt Fama och French inte är det enda som förklarar 

överavkastningar i en portfölj. Med en tillämpning av CAPM riskerar andra faktorer att 

förbises som är av vikt för att bedöma avkastning (Bodie et al. 2011, s 419-420).  

 

Fama och French grundar sin teori på att det är fler faktorer som kan påverka. Portföljen kan 

vara känslig även för faktorer så som bolagets storlek samt dess värde. Fama och French 

trefaktormodell kan enligt Bodie et al. (2011, s 335) beskrivas enligt följande: 

 

                                         

 

SMB-faktorn syftar till att mäta hur storleken på företaget påverkar dess lönsamhet. Den är 

utformad för att mäta den avkastning som historiskt sätt varit på företag med låga 

marknadsvärden jämfört med de företag med höga marknadsvärden. Faktorn räknas fram 

genom att ta de genomsnittliga avkastningarna för de företagen med lägst marknadsvärde 
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subtraherat med den genomsnittliga avkastningen för de företagen med högst marknadsvärde. 

Om värdet är positivt indikerar detta att företagen med ett lågt marknadsvärde har genererat 

högre avkastningar för den aktuella perioden (Fama & French, 1993, s 9). 

 

HML-faktorn syftar till att mäta hur värdet på företaget påverkar lönsamheten. Den är 

utformad för att mäta förhållandet mellan värdet på eget kapital och marknadsvärdet (B/M). 

Faktorn mäter hur mycket investeraren får betala extra för att investera sina pengar i så 

kallade värdeaktier, jämfört med tillväxtaktier. Den räknas fram genom att ta förhållandet 

mellan eget kapital och marknadsvärdet för de största bolagen minus motsvarigheten för de 

lägsta bolagen. Vid ett positivt värde visar det på att värdeaktierna överpresterat 

tillväxtaktierna sett till avkastning under perioden (Fama & French, 1993, s 9). 

 

Vid användandet av Fama och French trefaktormodell i denna studie har vi hämtat data för 

SMB och HML från Johansson och Määttäs (2012 s 21-22) studie. Dessa konstrueras genom 

att skapa portföljer baserade på storlek och marknadsvärde mot bokfört värde vilka sedan 

används för att framställa riskfaktorerna. 

 

5.3.9 Sharpe ratio 
Hur en aktie, fond eller en portfölj presterar kan även mätas med ett så kallat Sharpe ratio. 

Metoden utvecklades av William Sharpe på 60-talet och används en idag som ett vanligt 

prestationsmått för finansiella instrument. Sharpe rations syfte är att mäta hur stor 

avkastningen på värdepappret är i förhållande till den risk som krävts för att bära 

investeringen. Värdet kan definieras som avkastning per tagen riskenhet. Formeln för Sharpe 

ration är som följer (Bodie et al. 2011, s 133-134): 

 

    
     

  
 

 

Där: 

                                

                                           

                               

                                 
 

5.4 Hypoteser 
Vi har valt att ställa upp ett antal hypoteser som kommer att testas. Syftet med hypoteser är 

mäta hur starkt stöd som finns för nollhypotesen. Detta för att kunna säkerställa den statistiska 

signifikansen i vår undersökning (Moore et al. 2011, s 353-354). 

 

Vår tro är att företagen där en verkställande direktör äger en stor andel kommer att prestera en 

bättre avkastning, vilket kommer att visa sig i portföljernas utveckling. Våra hypoteser 

kommer därför att formuleras för att mäta styrkan i detta antagande. De hypoteser vi ställer 

upp kommer att användas genomgående i studien. Totalt undersöker vi fem stycken olika 

portföljer under en tioårsperiod och våra hypoteser är samma för alla dessa portföljer. Våra 

hypoteser är formulerade på ett sådant sätt att nollhypotesen kommer att anta att avkastningen 

från portföljen är densamma som den riskjusterade avkastningen. Detta innebär att ingen 

abnormal avkastning existerar för våra portföljer. Den alternativa hypotesen antar motsatsen, 

det vill säga att det existerar en abnormal avkastning i våra portföljer.  
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5.4.1 Typ ett och typ två fel 
Vid testning av hypoteser kan olika felbeslut uppstå som påverkar resultatet på ett felaktigt 

sätt. Dessa felbeslut kallas för typ ett respektive typ två fel. Typ ett fel innebär att vi förkastar 

vår nollhypotes, även i det fall där den egentligen stämmer. Det vanligaste tillvägagångssättet 

för att minska dessa typer av fel är att inkludera ett större urval (Moore et al. 2011, s 382-

383). 

 

Typ två fel är motsatsen till typ ett fel. Det uppstår när vi accepterar en nollhypotes även om 

den egentligen är falsk och den alternativa hypotesen är sann. En balans mellan dessa två 

typer av fel är svår att uppnå. När vi försöker att minska risken för typ ett fel, exempelvis 

genom att justera urvalet, ökar istället risken för typ två fel. Eftersom riskerna är höga för 

dessa två typer av fel bör vi vara eftertänksam innan vi accepterar en nollhypotes (Moore et 

al. 2011, s 382-383). 

 

5.4.2 Statistiska tester 
För att verifiera det resultat vi kommit fram till och bestämma signifikansen kommer 

statistiska tester att genomföras. Att genomföra ett signifikanstest är en vanlig process för att 

bedöma signifikansen i en jämförelse mellan datan och hypotesen som ställts upp (Moore et 

al. 2011, s 351-352). Genom detta kommer vi att kunna testa vår nollhypotes och antingen 

acceptera eller förkasta den. Det signifikanstest vi valt att genomföra är ett t-test (Moore et al. 

2011, s 396). Värdet på t kommer i vårt fall att kunna räknas fram med hjälp av följande 

formel: 

 

   
      

  
  

 
 

 

Standardavvikelsen beräknas på följande sätt: 

 

       
           

  
        

   
 

Där: 

                       

                      
               
 

 

Vi vill testa antagandet som vår hypotes grundar sig på, det vill säga att det går att 

tillgodogöra sig överavkastningar genom att handla med aktier där verkställande direktören 

har ett högt ägande. För att testa det kommer vi att använda oss av ett tvåsidigt hypotestest. 

Sannolikheten beskrivs med ett p-värde som i termer av sannolikhet bedömer bevisen emot 

nollhypotesen (Moore et al. 2011, s 356-357). Vi kommer att testa resultatet på både en 
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femprocentig och en enprocentignivå. På de olika signifikansnivåerna ger testet så starkt stöd 

emot nollhypotesen att det skulle inträffa fem procent, respektive en procent, av tillfällena. 

Desto lägre sannolikhet desto starkare är stödet för resultatet vi kommit fram till. Exempelvis 

skulle ett p-värde på 0,03 vara signifikant på en femprocentig signifikansnivå, men inte på 

den enprocentiga (Moore et al. 2011, s 358-359). Vi kan med detta tillvägagångssätt 

säkerställa strategin med olika styrkor.        

 

5.5 Data 
För en kvantitativ studie blir datainsamling en central punkt och valet av datakällor kommer 

att påverka hur studien utvecklar sig samt det resultat som vi i slutändan får fram (Bryman, 

2011, s39-42) Som tidigare nämnt kommer vi att använda oss av data från börsnoterade 

företag i Sverige. Börsen som används är Nasdaq OMX Stockholm, det vill säga den börs som 

traditionellt kallas för Stockholmsbörsen. Från Stockholmsbörsen kommer vi att inkludera 

alla företag från Stockholmsbörsens listor large, mig och small cap. Detta är en indelning av 

företag enligt storlek som infördes i mitten av vår mätperiod (Nasdaq OMX, 2014). För de 

perioder som var innan förändringen genomfördes kommer motsvarande listor att användas. 

Spannet av data är detsamma som hela mätperioden.  

 

Från Stockholmsbörsens listor har vi valt att inkludera alla företag som ryms inom 

mätperioden. Detta trots att alla företag inte varit med under hela perioden, det kan 

exempelvis röra sig om företag som avnoterats från börsen under perioden på grund av 

exempelvis konkurser eller uppköp. På samma sätt kommer företag inkluderas som tillkommit 

till börsen under den pågående perioden. Anledningen till detta är att vi i annat fall riskerar att 

drabbas av så kallat "survivorship bias". Survivorship bias innebär att resultatet av en studie 

blir bättre, alternativt sämre, än vad som stämmer med verkligheten. Det sker när de individer 

inom populationen som inte ingått under hela mätperioden rensas bort, vilket kan leda till att 

de bästa eller de sämsta resultaten inte inkluderas (Brown et al., 1992, s 576-577). För vår 

studie hade detta påverkat resultatet genom att de företag som försatts i konkurs, och således 

även presterat allra sämst på börsen, försvinner från studien och inte inkluderas i analysen. 

Resultatet skulle därför bara inkludera de företag som överlevt hela perioden och klarat sig 

bra. Resultatet blir därmed bättre än vad verkligheten egentligen kan utvisa då ett elitistiskt 

tänk råder där de bästa företagen är de som analys genomförs på. Survivorship bias fungerar 

även åt andra hållet i vår studie. Företag kan ha försvunnit från börsen av helt andra 

anledningar än konkurser. Små företag som presterar bra kan väcka intresse från utomstående 

investerare som inte bara är intresserade av att köpa en del av bolaget, utan vill köpa hela 

bolaget. Företaget blir då uppköpt och försvinner från den publika börsen. En avnotering från 

börsen av denna anledning skulle indikera att företaget presterat bra till skillnad från de 

företag som försvinner på grund av konkurser. Att inte inkludera dessa företag i studien skulle 

leda till att resultatet i slutändan blir sämre än verkligheten (Brown et al., 1992, s 576-577).  

 

Vi använder primärt två stycken datakällor i denna undersökning. För att bedöma hur 

företagen presterat på aktiemarknaden inhämtas data gällande avkastningar. För detta används 

databasen Thomson Reuters Datastream som har finansiell data för alla noterade företag på de 

flesta av världens börser (Thomson Reuters Datastream, 2014). Valet av Datastream beror på 

databasens rykte som en seriös och pålitlig samlingsplats av finansiell data. Tack vare detta 

används den i stor utsträckning av andra forskare.  Det är även av få databaser som har 

tillräckligt utbredd data som krävs för vår undersökning.  
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Den andra källan för att inhämta data är SIS Ägarservice. SIS Ägarservice är ett företag som 

varje år sammanställer ägardata för alla börsnoterade företag i Sverige. Datan sammanställs 

efter inhämtandet dels i en nätbaserad databas och dels i publikationer. Publikationerna 

utkommer en gång per år under namnet "Ägarna och Makten" (SIS Ägarservice, 2014). Vi 

kommer i studien bara att använda publikationerna.  

 

5.5.1 Insamling av data 
All data från Ägarna och Makten har hanterats manuellt och sammanställts i ett Microsoft 

Excel dokument. Hanteringen av detta har skett genom att vi gått igenom alla publikationer 

för de aktuella åren och fört över alla värden till ett Exceldokument. På detta sätt har vi 

kunnat skapa en komplett lista över hur mycket den verkställande direktören äger av sitt eget 

bolag i alla företag som varit noterade på Stockholmsbörsen mellan åren 2000 och 2009. Alla 

skillnader i ägande från ett år till ett annat har således kunna noteras. Insamlandet av denna 

data försvårades då vi inte lyckades få tillgång till den elektroniska databasen som SIS 

Ägarservice tillhandahåller, vilket också är anledningen till att enbart publikationerna använts 

som datakälla.  

 

Alla företag som listas i boken har någon typ av insiderägande i bolaget, vi har därför filtrerat 

ut och endast överfört de bolag där den verkställande direktören har någon form av ägande 

vidare till Excel-dokumentet. För de företag där den verkställande direktören har ett ägande 

som understiger 0,1 procent har inga uppgifter funnits. Vi har valt att markera dessa företag 

som blanka för att kunna använda dessa vid undersökningen av vår bottenportfölj som ska 

följa de företag där ägande saknas.  

 

Ägardatan kommer att sammanställas procentuellt efter hur mycket den verkställande 

direktören äger utav det aktuella företaget. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att 

istället använda den verkställande direktörens ägande och använda detta i förhållande till 

dennes egen förmögenhet. Detta hade på ett tydligare sätt kopplat till incitamentet i 

agentteorin. Incitamentet borde bli högre om personen äger aktier i sitt eget bolag som uppgår 

till en betydande del av den egna förmögenheten, snarare än om han äger en stor andel aktier i 

ett förhållandevis litet företag där det samlade värdet inte är högt. Företagen som blir 

intressanta i studien hade förändrats i och med detta. De företag som skulle kunna få en större 

betydelse för studien genom denna metod skulle vara de större företagen på börsen där 

verkställande direktören äger en mindre del av det totala företaget, men där ägande har ett 

betydligt större monetärt värde för den enskilda individen. Exempelvis borde en procent av 

aktierna i ett large-cap företag vara av större värde för den verkställande direktören jämfört 

med samma antal i ett small-cap företag. Av denna anledning anser vi att måttet ägande i 

förhållande till totala förmögenheten är det mest lämpliga för att fånga alla aspekter av 

agentteorin. Denna metod försvåras dock genom att uppgifterna om förmögenhet måste 

inhämtas från skatteverket vilket blir en fördröjd process som inte är hållbar utifrån vår 

tidsram. Det försvåras även av att uppgifterna från skatteverket upphör från år 2007 då 

förmögenhetsskatten avskaffades i Sverige (Proposition 2007/08:26). Om förmögenhet ska 

användas skulle därför studien bara kunna genomföras fram till 2007, alternativt skulle metod 

behöva ändras mitt under mätperioden, vilket inte är optimalt. Vi kommer därför att använda 

måttet för den verkställande direktörens aktieägande i förhållande till företagets totala antal 

aktier.  

 

Börskurser för samtliga företag listade på Stockholmsbörsen för alla år som ingår i 

mätperioden har insamlats från Thomson Reuters Datastream. Perioden som användes vid 
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sökning av data var 2000-02-01 till 2010-01-31 och data inhämtades på månadsbasis. 

Anledningen till att februari används som första månad är baserat på hur ägardatan från SIS 

Ägarservice är sammanställd. SIS Ägarservice listar ägardata utifrån vad som är känt i slutet 

av januari, exakta datum varierar dock från år till år. För att säkerställa att marknaden fått 

tillgång till informationen alla år använder vi första februari som första transaktionsdag. Vad 

gäller insamlandet av aktiekurser för varje bolag så har vi tagit ISIN-koderna för varje bolag 

som X1 och sedan valt ett returnindex med variabeln RI#S som X2 för att sedan plocka ut de 

justerade stängningskurserna för varje månad över ett tioårsintervall. Datan över 

stängningskurser har sedan slagits ihop med datan för ägandet. Att vi använder returnindex är 

för att vi vill mäta den totala avkastningen vilket inkluderar utdelningar. Att bara undersöka 

aktiekursen rakt av skulle inte justera för utdelningar samt splitar och liknande.   

 

Avkastningarna för aktierna som ingår i portföljerna har genomgående beräknats genom 

kurserna som gällde vid stängning. Den data som inhämtats från Datastream är med andra ord 

den sista transaktionen som genomfördes för varje månad under mätperioden.  

 

Vissa företag i studien, så som Volvo AB, har flera olika aktier kopplade till företaget. Detta 

uppkommer av att vi i Sverige har det unika systemet att företag får utge olika aktieslag med 

olika karaktär. Det vanligaste är att det finns en skillnad i rösträtter mellan aktierna. Den 

högsta tillåtna skillnaden mellan den högsta och lägsta aktien uppgår till tio gånger 

(Aktiebolagslagen, 4:5). I praktiken innebär detta att en A-aktie kan ge ägaren tio stycken 

röster medan B-aktien endast ger en röst. Vanligtvis omsätts B-aktierna mer regelbundet 

medan A-aktierna handlas av folk som aktivt söker ett inflytande i företagets beslutsprocess. 

De är därför mer eftertraktade hos personer som har en insiderposition i företaget. Vi kommer 

i studien att granska ägande utifrån kapitaldelen då vi anser att det är värdet på aktierna som 

skapar ett incitament för den verkställande direktören, snarare än inflytandet i företaget. Vi 

kommer därmed inte att göra någon skillnad mellan de olika aktieslagen och både de 

röststarka samt svaga aktierna kommer att räknas in i den verkställande direktörens totala 

ägarandel.  

 

För att mäta aktiernas avkastning på börsen för de företag som tillämpar flera aktieslag 

kommer vi att använda oss utav den mest likvida aktien, det vill säga den aktie som omsätts 

mest. I teorin ska en aktie som ger rätt till lika stor andel av vinsten vara lika högt värderad 

oavsett om den är en A- eller B-aktie. På sikt borde därför eventuella temporära prisskillnader 

aktierna emellan att utraderas. Vårt val att enbart använda oss av börsavkastningen för den 

mest likvida aktien kommer därför inte att ha någon nämnbar påverkan på resultatet.  

 

5.5.2 Bortfall 
Vår studie utgår ifrån alla företag som varit noterade på Stockholmsbörsens listor mellan åren 

2000 och 2010. Då vi genomför ett totalurval kommer utgångspunkten att vara att alla företag 

ingår. Vi kommer dock att få bortfall i de fall där någon tillförlitlig data inte finns att tillgå 

(Bryman, 2011, s 191-193). De företag som slutligen har ingått i studien presenteras i apendix 

ett.  

 

De bortfall som finns i studien har uppkommit just för att vi inte kunnat få åtkomst till data. 

Våra primära datakällor har varit Thomson Reuters Datastream samt SIS Ägarservice Ägarna 

och Makten. Om Ägarna och Makten utelämnat några företag från sin sammanställning 

kommer inte dessa att inkluderas i vår studie eftersom någon tillförlitlig data inte finns att 

tillgå.  
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Från Datastream har vi laddat ner börskurser för alla företag som varit noterade på 

Stockholmsbörsen under vår mätperiod. Kurserna har sedan parats ihop med företagen från 

Ägarna och Makten med hjälp av ISIN-koder. I de fall där data inte funnits tillgängligt i 

Datastream har bortfall skett. Detta kan ha skett ifall att data rensats bort från Datastream på 

grund av ålder och relevans.  

 

5.7 Källkritik praktisk metod 
Vi kommer i detta avsnitt att redovisa brister som finns i studien samt hur författarna 

resonerat kring dem.  

 

5.7.1 Hantering av data 
Vi har i denna studie använt oss av kvantitativ data som inhämtats från källor så som SIS 

Ägarservice och Thomson Reuters Datastream. Överlag anser vi att dessa källor är trovärdiga 

och fria från någon subjektiv värdering då det inte finns något mål med insamlingen. Det som 

bör kommenteras är att två av databaserna, Datastream och Ägarna och Makten, båda är 

sammanställda av privata företag. Licenser och tillgång till dessa databaser blir en 

handelsvara vilket gör att oberoendet kan ifrågasättas. Det behöver dock inte bara vara till 

nackdel för studien, och vi väljer att se detta som något positivt. Grunden för att dessa företag 

ska kunna överleva och fortsätta att generera intäkter åt sina ägare är att de kan sälja fler 

licenser till sina programvaror. Kunderna väljer dessa källor för data på grund av att de ska 

var objektiva. Förtroendet från kunderna för att datan är korrekt är därmed vitalt för att 

företaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. Om Thomson Reuters som tillhandahåller 

Datastream skulle välja att manipulera datan skulle det skada företaget och kunderna skulle 

inte förlänga sina licenser. Vi känner oss därför trygga i vår bedömning av trovärdigheten i 

källorna.  

 

Det finns en naturlig risk vid hantering av kvantitativ data att den mänskliga faktorn får utslag 

i resultatet (Bryman, 2011, s 200). Vårt tillvägagångssätt vid hantering av data från Ägarna 

och Makten har varit helt manuellt. Vi har själv överfört data från publikationerna till ett 

Microsoft Exceldokument. Totalt rör det sig om cirka 250 stycken företag för varje år. Med en 

tidperiod på tio år innebär det att vi måste hantera en datamängd på cirka 2500 enheter. Detta 

är en stor mängd data att hantera manuellt och det skapar naturligtvis risker för att någonting 

blir felaktigt och kan feltolkas, exempelvis att data kommer in som inte är korrekt eller att vi 

missar någonting. För att i så stor utsträckning som möjligt eliminera, alternativt reducera, 

denna risk har vi arbetat systematiskt för att granska det arbete som genomförts. Detta har 

skett genom att den första uppsatsförfattaren gått igenom datan och fört in den i Microsoft 

Excel, vartefter den andra gör samma sak. Vi har efter det jämfört de två versionerna mot 

varandra för att säkerställa att de överensstämmer. Vid eventuella felaktigheter har vi 

undersökt var problemet uppstått och sedan åtgärdat det. Efter att vi samlat ihop all data har 

även stickprov genomförts för att kontrollera att allting stämmer, för varje år har tio företag 

valts ut slumpmässigt där stickprov genomförts. Vi är övertygade om att detta 

tillvägagångssätt bidragit till att reducera risken för felaktigheter, även om total tillförlitlighet 

blir svår att uppnå. 

 

Även vad gäller data inhämtad från Datastream har åtgärder vidtagits för att reducera risken 

för felaktigheter. Stickprov har genomförts för att kontrollera att börskurserna från 

Datastream överensstämmer med verkligheten. Vi har slumpmässigt valt ut tio stycken 
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företag från vår population och jämfört stängningskursen för tio stycken slumpmässigt utvalda 

dagar.    

 

5.7.2 Transaktionskostnader och skatt 
Vid handeln med aktier i portföljerna har ingen hänsyn tagits till courtage eller andra 

eventuella transaktionskostnader. Detta beslut har tagits för att transaktionskostnader skulle 

försvåra genomförandet av studien. I regel är det svårt att anta något generellt courtage 

eftersom det kan variera beroende på vilken aktör kunden använder sig av vid köp samt hur 

stor mängd aktier som handlas. Detta påverkar dock resultatet då det på en riktig marknad 

hade existerat transaktionskostnader för alla köp. Vi är medvetna om courtagets relevans för 

en investerare och att detta kommer påverka resultatets tillförlitlighet. Desamma gäller för 

skatt där ingen avgift tagits ut för att reavinstbeskatta de försäljningar som sker varje år. Vi 

har ansett att detta gör studien mer komplicerad och tidskrävande. Skatten är svår att hantera 

eftersom den dels kan variera från olika år samt att skatteavdrag kan tillämpas olika av olika 

personer vilket försvårar en generalisering. Vi har därmed inte tagit hänsyn till några 

skatteeffekter alls. I praktiken hade detta haft en stor påverkan för investerare på marknaden 

då en relativt stor del av vinsten måste avsättas för detta ändamål.  

 

5.7.3 Stängningskurser  
Kurserna som vi använt för varje aktie är stängningskursen på den aktuella dagen. Alla 

transaktioner som sker i portföljen, både köp- och säljtransaktioner, utgår därför ifrån 

stängningskursen. Ingen hänsyn tas till vad som skett under den aktuella dagen där en aktie 

teoretiskt sätt skulle ha kunnat stiga med fem procent för att sen sjunka tillbaka till den 

slutgiltiga stängningskursen. En investerare hade i praktiken kunnat agera på denna händelse 

som skett under dagen, vilket inte är möjligt i vår studie som bara utgår från stängningskurser. 

Visserligen är detta ett problem, men då studien genomförs över tio år borde detta jämna ut 

sig med tiden. Vi anser därmed att stängningskurserna trots allt är tillämpliga i 

undersökningen.  

 

5.7.4 Mätperioden  
Mätperioden som vi använt oss av sträcker sig från 2000-02-01 till 2010-01-31 vilket totalt är 

en period över tio år med tio olika tidpunkter för investeringar i portföljer. Generellt kan 

uttryckas att ju längre mätperioden är desto mer sanningsenligt kommer resultatet att vara 

vilket underlättar för generaliseringar. Med en längre mätperiod minskar också risken för typ 

ett fel. Vi är nöjda med vår period på tio år då vi anser att den täcker in en rad olika 

konjunkturcykler. Vi hade velat ha en längre period men på grund av tidsbrist i 

undersökningen ansåg vi inte det vara lämpligt då vår period på 10 år är tillräckligt lång för att 

vi ska kunna dra slutsatser utifrån datan.  

 

I mätperioden har vi utelämnat perioden efter år 2010 på grund av tillgänglighet till ägardata. 

Vi hade fördelaktigt velat ha med även dessa år för att få studien så aktuell som möjligt. Vi 

anser dock inte att bristen på dessa perioder påverkar studien märkbart eftersom vi undersöker 

ur ett historiskt perspektiv över en lång tidssikt.  
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6. Resultat och analys 
 

Följande kapitel kommer att framställa de resultat som framkommit under studien. Resultatet 

bygger på observationer av ägarförhållanden samt aktieavkastningar i alla företag som 

under perioden 2000 till 2009 har varit noterade på Stockholmsbörsen. Företagen har delats 

in i portföljer efter hur väl de följer strategin. Totalt har fem stycken olika typer av portföljer 

skapats vilket betyder att 50 stycken portföljer analyserats på årsbasis. Resultatet visar på att 

företagen med högst ägande även gett högst avkastningar på aktiemarknaden. Resultatet är 

dock inte statistiskt signifikant på någon nivå. Totalt har tre stycken modeller använts för att 

analysera resultatet; Single Index Model, trefaktormodellen och Sharpe ratio. Utav dessa 

bidrar trefaktormodellen till att förklara mest, där HML-faktorn kan lyftas fram som 

statistiskt signifikant.   

 

6.1. Presentation av resultatet 
Alla portföljer som skapades efter kriterierna som sattes upp i kapitel fem har testats och 

analyserats. I följande avsnitt av studien kommer det samlade resultatet från alla våra 

syntetiska portföljer att presenteras. Resultatdelen kommer att vara uppdelad, där vi först 

presenterar sammansättningen utav portföljerna och hur dessa karaktäriseras. De samlade 

resultaten för portföljerna kommer sedan presenteras varpå de kommer att testas med hjälp av 

de modeller som presenterats i kapitel fem. Totalt använder vi oss av tre stycken olika 

modeller för att analysera de syntetiska portföljerna. Avsnittet kommer slutligen att avslutas 

med en djupgående analys för den samlade strategin. De regressioner som genomförts 

kommer att presenteras i sin helhet i en bilaga till studien. Dessa har inte inkluderats i 

resultatdelen på grund av den plats de skulle ta upp. Vi har istället valt ut det relevanta ur 

resultatet.  

 

Vi har valt att göra uppdelningen för att på ett pedagogiskt sätt särskilja vad som är 

presentation av resultat samt vad som är reflektioner och analys. Det kommer att bli tydligt 

för läsaren samt att vi inte riskerar att blanda ihop resultatet med våra egna bedömningar, 

vilket i så fall skulle skada trovärdigheten. Att dela in presentationen av resultatet efter varje 

portfölj för sig och sen analysera dessa direkt inpå anser vi hade blivit rörigt för läsarna samt 

att vi riskerar att blanda resultat och reflektion.  

 

Alla portföljer som använts i studien har utgått från en och samma strategi, det vill säga att de 

investerats efter hur mycket den verkställande direktören äger i företaget. Eftersom strategin 

är densamma kommer de därför att genomgående testas efter samma hypotes. Detta 

oberoende av de skillnader som finns i sammansättningen där vissa portföljer har ett högre 

ägande. Nollhypotesen som vi utgår från är att det på den svenska aktiemarknaden 

Stockholmsbörsen inte går att tillgodogöra sig några abnormala avkastningar genom att 

investera i aktier där den verkställande direktören själv äger aktier. Vi utgår därmed ifrån att 

den faktiska avkastningen som investerarna får på sina placeringar kommer att vara lika stora 

som den riskjusterade avkastningen. Den alternativa hypotesen är således att en skillnad 

existerar där det går att tillgodogöra sig överavkastningar på den svenska aktiemarknaden. Det 

innebär att resultatet från portföljerna kommer att visa att den faktiska avkastningen inte är 

densamma, antingen positivt eller negativt, som den riskjusterade avkastningen.  
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För att säkerställa signifikansen i våra resultat är acceptabel kommer statistiska tester att 

genomföras. Vi kommer att testa hypoteserna för varje portfölj på en femprocentig samt 

enprocentig nivå.   
 

6.2. Presentation av portföljerna  
Studien har utgått ifrån fem stycken typer av portföljer under en tioårsperiod. För varje år har 

innehavet i portföljerna förändrats beroende på hur ägandet förändrats. Totalt har vi därför 

haft 50 stycken portföljer på årsbasis som sammanfattats i fem stycken övergripande 

portföljer. Totalt har studien inkluderat 220 unika företag under de tio åren. Det 

genomsnittliga ägandet hos den verkställande direktören har uppgått till 4,29 procent, vilket är 

något högre än vad tidigare studiet av exempelvis Elsilä et al. (2013) visat där den 

verkställande direktörens ägande i genomsnitt uppgick till tre procent under mätperioden.  

 

Ägandet som motsvaras i de olika portföljerna har varit stigande och har sett till portföljerna 

som innehåller ägande ökat mer beroende på hur högt ägandet var. Den minsta gruppen 

bestående av de fem procent största företagen har ett procentuellt högre ägande än vad 

gruppen tio procent, likadant för tioprocent gruppen jämfört med femtonprocentaren och så 

vidare. Ägandet i den största gruppen, fem procent största företagen, uppgår i genomsnitt 

under mätperioden till 50 procent. Det innebär att företagen i denna grupp drivs av en 

verkställande direktör som i princip har majoritetskontroll över företaget. De kan utan 

motstånd driva igenom sina egna beslut. För nästa grupp på 10 procent uppgår ägande till 

37,45 procent vilket i praktiken i de flesta fall kan tolkas som majoritetskontroll på grund av 

avsaknaden av minoritetsägare som utövar inflytande.  

 

En total sammanställning över de fem portföljerna går att läsa i tabell 4. 
 
Tabell 4. Presentation av portföljer 

Portfölj Fem 

procent 

Tio 

procent 

Femton 

procent 

 

Tjugo 

procent 

Inget ägande 

eller mindre än 

0,1 procent 

Antal unika företag 23 42 65 89 180 

Antal företag per år 9,2 17,5 26 34,1 73 

Genomsnittligt ägande 50 % 37,45 % 29,67 % 24,37 % 0 % 

 

Antal unika företag motsvarar de företag som någon gång under mätperioden ingått i 

portföljen. Antal företag per år är det genomsnittliga antalet företag som varje år ingår i 

portföljens sammansättning. Ett och samma företag kan under tioårsperioden ingå i flera olika 

portföljer.  
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6.3. Resultat för portföljerna 
Portföljerna har under inledningen av mätperioden haft en överlag negativ avkastning, men 

sett över tio år har avkastningen varit genomgående positiv för alla portföljer, vilket även 

inkluderar index. En sammantagen avkastning för alla portföljer sett från år till år presenteras 

i tabell 5. 

 
Tabell 5. Portföljavkastning 

Portfölj 5% 10% 15% 20% 0% Index 

2001 4% -6% -20% -19% -21% -11% 

2002 -5% -18% -25% -21% -33% -23% 

2003 -25% -22% -24% -34% -39% -34% 

2004 70% 67% 78% 84% 97% 46% 

2005 45% 41% 40% 30% 16% 16% 

2006 54% 58% 54% 55% 58% 37% 

2007 18% 18% 13% 17% 25% 30% 

2008 -10% -18% -17% -15% -22% -15% 

2009 -48% -43% -42% -38% -36% -38% 

2010   58% 74% 71% 74% 61% 69% 

Total avkastning 146% 114% 61% 66% 19% 21% 

 

 

Portföljerna har haft en hög avkastning jämfört med index, oaktat risk och statistisk 

signifikans. Exempelvis har en nedgång skett i samband med IT-kraschen samt att ett stort fall 

skett vid den globala finanskrisen 2008 där samtliga portföljer fått halva sitt värde utraderat. 

Det finns tydliga skillnader mellan portföljerna i hur kraftigt de reagerar på marknadens 

svängningar, både i upp och nedgång. Portföljen med den fem procent högsta ägarandelen, 

där ägande uppgår till i genomsnitt 50 procent, var den portfölj som tydligast överpresterade 

marknaden. Den faktiska avkastningen var för denna portfölj 246 procent av ursprungsvärdet. 

I jämförelse avkastade index bara 119 procent av ursprungsvärdet under samma period. 

Topportföljen klarade även av att stå emot IT-kraschen i början av 2000-talet avsevärt bättre 

än index som förlorade en fjärdedel av sitt värde fram till slutet av 2002. Däremot har den 

som investerat i topportföljen drabbats hårdast av finanskrisen 2008, en investering i 

portföljen i mitten av 2007 hade förlorat 31 procent av sin investering fram till början av 

2010, jämfört med index som bara föll med 10 procent under samma period. En större risk 

föreligger således i portföljerna när aktieägande stiger hos den verkställande direktören.  

 

Portföljen som inkluderade de företag där den verkställande direktören saknade aktieägande 

helt och hållet har överlag följt index under hela mätperioden och avslutade på samma totala 

avkastning som index. Även de mittersta portföljerna, 15 och 20 procent högsta ägarandel har 

över perioden följt varandra i stora drag och haft liknande avkastningar. En investering i 20 

procentsportföljen gav efter tio år till och med en marginellt bättre avkastning än 15 
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procentsportföljen, trots att ägandet hos den verkställande direktören var i genomsnitt 5,3 

procent högre i denna portfölj.  

 

 

 
 

Figur 6. Faktisk avkastning 2000-2010 för portföljerna som ingår i studien samt index 

 

6.4. Single Index Model 
Den första modellen som tillämpats för att undersöka de överavkastningar som noterats i 

portföljen och beskrivits i kapitel 6.3 var Single Index Model. Modellen bygger på CAPM för 

beräkningar av portföljens Alfa. Alfa i våra portföljer har varit på månadsbasis, för att få detta 

per år har Alfa per månad använts och multiplicerats med 12. Ett linjärt samband kan noteras i 

portföljerna mellan storleken på den verkställande direktörens ägande och dess prestation mätt 

som Alfa. Portföljen som inkluderar gruppen med störst ägande är även den portfölj som 

presterat klart bäst. Alfa i femprocentsportföljen uppgår till 8,13 procent årligen. Utifrån den 

regressionsanalys som utfördes kan det dock utläsas att t-värdet i brytningspunkten endast är 

1,357. För portföljen innebär detta att resultatet trots faktisk avkastning som klart överstiger 

index inte är statistiskt signifikant. Det kan således inte styrkas att Alfa i det här fallet är skilt 

ifrån noll.  

 

R² ger oss ett mått på hur väl datan passar för modellen. Värdet varierar mellan 46 procent 

som lägst, upp till 64,8 procent som högst. Tidigare studier som behandlats i detta arbete har 

både haft högre och lägre värden av R², Lilienfeld-Toal och Ruenzi (2014) som genomförde 

en liknande studie med portföljstrategi hade ett värde på R² som varierade mellan 0,08-0,91. 

Sambandet är linjärt för portföljerna där R² sjunker när ägandet hos den verkställande 

direktören ökar. Högst R² kan därför noteras i portföljen där ägande är icke existerande.  

 

Ingen portfölj ger oss ett Alfavärde som är statistiskt signifikant skilt från noll vilket är en 

bidragande orsak till det låga värdet i R². Avsaknaden av signifikans i Alfavärdet betyder att 

modellen varken överskattar eller underskattar portföljernas överavkastning.  
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Den samlade regressionen för samtliga portföljer presenteras i tabell 6.  
 

Tabell 6. Single Index Model 

* = Statistiskt signifikant vid 1%-nivån 
 

Alfa är positivt för alla portföljer i studien. För de tre övriga portföljerna som innehåller 

ägande uppgår värdet på Alfa till 6,71, 3,84 respektive 4,11 procent. Avkastningar kan 

därmed tolkas som utmärkande höga för alla portföljer, detta kan jämföras med portföljen 

utan ägande där Alfa enbart var 1,64 procent. T-värdet sjunker dock för portföljerna vilket 

visar på att dessa uppskattningar om avkastningarna kan vara långt ifrån det verkliga värdet. 

Att portföljen utan ägande genererar sämst Alfa visar och på att den har lägst t-värde utav alla 

portföljer. Anledningen till detta är att portföljen överlag följer utvecklingen i index, på grund 

av detta är det även svårt att få ett Alfa som är skilt från noll. Betavärdet understiger ett men 

är större än noll för samtliga portföljer i studien, förutom portföljen som saknar ägande som är 

något över ett. Betavärdet är i samtliga fall statistiskt signifikant. Detta tyder på att företagen 

med hög ägarandel generellt följer svängningarna i index men rör sig mindre, de är något 

mindre volatila än index. 

CAPM     

Portfölj 5%   

Single Index Model a b R² 

Coef 8,13% 0,763* 0,461 

t(Coef) 1,357 10,048  

    

Portfölj 10%   

Single Index Model a b R² 

Coef 6,71% 0,882* 0,587 

t(Coef) 1,248 12,949  

    

Portfölj 15%   

Single Index Model a b R² 

Coef 3,84% 0,874* 0,591 

t(Coef) 0,727 13,051  

    

Portfölj 20%   

Single Index Model a b R² 

Coef 4,11% 0,911* 0,632 

t(Coef) 0,815 14,241  

    

Portfölj 0%   

Single Index Model a b R² 

Coef 1,64% 1,085* 0,648 

t(Coef) 0,282 14,746  
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Tabell 7. Parvist t-test 

 5% 10% 15% 20% 0% 

t-val 1,245 1,201 0,680 0,782 0,307 

 

Utöver de statistiska tester som genomförts i regressionsanalysen har även ett separat test 

utförts. Tabell 7 visar ett parvist t-test som utgår från nollhypotesen att portföljernas 

avkastning är lika med avkastningen för index oaktat risk, det vill säga att inga abnormala 

avkastningar existerar. Inget av testerna visar med någon statistisk signifikans att 

avkastningarna i portföljerna skulle avvika från index. Av denna anledning går det inte att 

utesluta att våra observationer beror på slumpen och att portföljernas avkastning i det långa 

loppet är densamma som index. 

 

6.5. Fama och French trefaktormodell 
Med hjälp av Single Index Model fick vi fram ett R² som uppgick till mellan 40 och 60 

procent beroende på portfölj. Detta är relativt lågt för alla portföljer och bidrar till att 

resultatet inte blev statistiskt signifikant. En modell som bidrar till att bättre förklara Alfa är 

Fama och Frenchs trefaktormodell. Trefaktormodellen adderar ytterligare två faktorer; dels 

SMB och dels HML. SMB, small minus big, justerar för variationer i avkastningen mellan 

små och stora företag. HML, high minus low, justerar för spridningen i avkastningen mellan 

bolag med ett högt bokfört värde mot marknadsvärde och vice versa.  

 

Resultatet för portföljerna med trefaktormodellen presenteras i tabell 8.  

 

Avkastningen för portföljerna med denna modell skiljer sig ganska nämnvärt mot Single 

Index Model. Alfa är runt hälften så stor för alla portföljer med ägande, medan portföljen utan 

ägande har ett negativt Alfa. Även för denna modell blir följden att avkastningen inte är 

statistiskt signifikant för någon av portföljerna.  
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Tabell 8. Trefaktormodellen 

Fama-French 

trefaktormodell 

     

Portfölj 5%     

 a b smb hml R² 

Coef 4,81% 0,724* 0,083 0,304* 0,491 

Coef(t) 0,800 9,186 0,753 2,602  

      

Portfölj 10%     

 a b smb hml R² 

Coef 3,65% 0,849* 0,060 0,283* 0,612 

Coef(t) 0,679 12,039 0,615 2,707  

      

Portfölj 15%     

 a b smb hml R² 

Coef 1,83% 0,854* 0,030 0,188 0,602 

Coef(t) 0,340 12,110 0,305 1,799  

      

Portfölj 20%     

 a b smb hml R² 

Coef 1,98% 0,892* 0,025 0,201** 0,645 

Coef(t) 0,387 13,278 0,269 2,016  

      

Portfölj 0%     

 a b smb hml R² 

Coef -0,19% 1,085* -0,071 0,189 0,661 

Coef(t) -0,032 14,069 -0,659 1,656  

* = Statistiskt signifikant vid 1%-nivån 

** = Statistiskt signifikant vid 5%-nivån 

 

6.5.1 SMB 
SMB, storlekspremien, är positiv i samtliga fall förutom för portföljen där ägande saknas. 

Denna variabel kan även kallas för småbolagspremie då småbolagens avkastningar är mer 

volatila vilket innebär en högre risk för investerare som håller dessa värdepapper. Ett positivt 

värde betyder att portföljen väger över mot mindre bolag, medan ett negativt värde betyder att 

portföljen väger över mot större bolag. Resultatet av SMB-variabeln för alla portföljer med 

ägande är positiv och kan således ses som att bolagen i portföljerna med högre ägande väger 

mot mindre bolag. Resultatet är dock lågt för alla de fyra portföljerna som innehåller ägande 
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och knappt skilt från noll. Resultatet för SMB-faktorn är således inte statistiskt signifikant i 

någon portfölj.  

 

6.5.2 HML 
Den andra variabeln, HML, är positiv för samtliga portföljer inklusive portföljen utan ägande. 

I tre fall är den dessutom statistiskt signifikant, bland annat för portföljen med högst ägande. 

Även för portföljerna med 10 och 20 procent har variabeln blivit statistiskt signifikant. Dessa 

portföljer är även de som haft högst riskjusterad avkastning enligt trefaktormodellen. 

Variabeln bidrar således till att förklara en del utav överavkastningen i tre av studiens 

portföljer. Det positiva värdet visar på dessa portföljer väger över mot bolag som har ett högt 

bokfört värde jämfört med marknadsvärdet vilket bidrar till att förklara alfavärdet ytterligare. 

Portföljen med högst ägarandel visar även här det högsta värdet på HML-variabeln. HML-

variabeln kan ses som en värderingspremie, högre värden leder till att portföljen bär med sig 

en högre risk vilket gör att investerare kan förvänta sig en högre avkastning på denna portfölj. 

Det går i linje med den faktiska avkastningen som modellen visar. 
 

 

6.6. Sharpe ratio 
Den tredje modellen som använts för att analysera resultatet är Sharpe ratio. Resultatet 

presenteras i tabell 9.  

 
Tabell 9. Sharpe ratio 

Portfölj 5% 10% 15% 20% 0% 

Sharpe ratio 0,368 0,313 0,205 0,217 0,113 

 
Resultatet från kalkyleringen av Sharpe ratio för portföljerna gav ett liknande utslag mot vad 

de två tidigare modellerna indikerat i det fallet att portföljen med högst ägarandel är den som 

har det högsta värdet av ration, eftersom Sharpe ratio visar på hur stor avkastning ett 

värdepapper ger i förhållande till risken det bär är ett så högt tal som möjligt önskvärt.  

Med tanke på det oroliga läget på marknaden under den undersökta perioden blir ration 

relativt låg trots den höga avkastningen för ägarportföljerna då volatiliteten på marknaden 

varit hög, portföljen med de 5 procent högsta ägarandelarna för verkställande direktörer 

utmärker sig även här med en ratio som är drygt tre gånger så stor som en investering i en 

portfölj med företag utan ägande. 

 

6.7. Analys 
Följande avsnitt kommer att inkludera våra egna reflektioner och analyser av resultatet som 

framkommit från studien och presenterats tidigare.  

 

Resultaten från de samlade portföljerna antyder att strategin fungerar och att avkastningen på 

aktiemarknaden stiger när den verkställande direktören ökar sitt innehav. Tre modeller har 

använts för att analysera de avkastningar som vi sett i portföljerna. Ingen av modellerna kan 

visa att resultatet skulle vara statistiskt säkerställt, varken på en femprocentig eller en 

enprocentig nivå. Utifrån detta kan vi inte dra någon slutsats om att överavkastningar skulle 

existera och nollhypotesen kommer således inte kunna förkastas. 
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Att resultatet i portföljerna inte blev statistiskt signifikant på någon nivå kan det finnas flera 

orsaker och förklaringar till. En anledning kan vara, som Campbell, Lo & MacKinlay (1997, s 

24) säger att de modeller som vi valt att tillämpa inte är lämpliga för att göra denna typ av 

undersökning. De modeller vi använt oss av har även tillämpats av andra forskare i andra 

sammanhang med goda resultat. Trots detta kan det föreligga en risk att modellerna inte är 

tillämpliga för vår undersökning. De modeller vi tillämpat har tidigare fått utstå kritik då de 

inte anses kunna tillämpas med någon tillförlitlighet på praktiska scenarion. Vi har tillämpat 

Jensens Alfa som i detta sammanhang kan ifrågasättas då en förutsättning för modellen är att 

Beta tillämpas för att bedöma den systematiska risken (Arnold, 2008, s293). Värdet kan dock 

anses vara godtyckligt och förklarar inte hela sanningen, vilket skulle kunna bidra till den 

statistiska signifikansen i vår undersökning. Betavärdet som tillämpats för alla portföljer har 

framkommit genom våra beräkningar av CAPM. För att räkna ut CAPM har vi i beräkningen 

använt oss av den riskfria räntan. För detta har vi tillämpat riksbankens ränta på tremånaders 

statsskuldsväxlar, SSVX. Då dessa kan fastställas sett till varje dag ökar trovärdigheten i 

uträkningarna. En tillämpning av en annan riskfri ränta skulle dock få utslag i resultatet vilket 

visar på den känslighet som finns för små förändringar i uträkningar av denna sort.  

 

En annan orsak till att den statistiska signifikansen för portföljerna blev låg kan vara att det 

urval som gjorde ur populationen inte var tillräckligt stort. Ur företagspopulationen 

inkluderades alla företag på Stockholmsbörsen, urvalet kan ur denna grupp därför inte bli 

större om vi inte väljer att inkludera andra börser. Däremot kan undersökningsperioden 

utökas. Generellt kan uttryckas att ett större urval ger bättre signifikans. Vi har i vår 

undersökning valt att använda oss utav en mätperiod som inkluderar tio år under 2000-talet. 

Det går efter en snabb överblick i kapitel 5.1.3 att konstatera att detta varit tio år där 

marknaden kunnat klassas som turbulent. Mätperioden har inkluderat två stycken stora 

krascher, dels IT-kraschen samt finanskrisen 2008. Utöver detta har vi även sett stora 

uppgångar under perioden där Stockholmsbörsen bland annat nått en ny rekordnivå. 

Marknaden har med andra ord kännetecknats av en hög volatilitet under en relativt kort 

tidsperiod. Den höga volatiliteten är negativ för studien i sin helhet och bidrar till att den 

statistiska signifikansen blir låg trots att våra portföljer uppvisat en i övrigt positiv avkastning 

i förhållande till index. Volatiliteten i sin helhet sett över hela mätperioden hade minskat om 

urvalet hade varit större, det vill säga om fler år hade inkluderats i studien. Som diskuterades 

tidigare har vi inte haft möjlighet att inkludera några år efter 2010, däremot hade vi med 

fördel kunnat gå längre tillbaks i tiden med ett större urval och på så sätt minskat effekten av 

svängningarna. Signifikansen hade på detta sätt kunnat bli högre, men det är svårt att fastslå 

exakt hur detta hade påverkat utfallet utan att en ny studie genomförs utifrån det nya urvalet.   

 

Även om modellerna som tillämpats i studien är applicerbara, och om urvalet av data är 

tillräckligt stort, kan det finnas ytterligare en tredje anledning till att signifikansen är låg. 

Detta skulle kunna vara att de överavkastningar vi noterat i portföljerna helt enkelt inte 

existerar. Detta går inte att fastslå så länge som problemet med den låga signifikansen inte 

åtgärdats. Även fast resultatet av studien inte är signifikant så ger det en indikation på att det 

kan finnas överavkastningar vid en strategi där portföljer skapas utifrån hur mycket den 

verkställande direktören äger i ett företag. Detta skulle i så fall stämma överens med vad 

tidigare forskare kommit fram till, så som Elsilä et al. (2013) samt Lilienfeld-Toal och Ruenzi 

(2014). Det primära för framtida forskning skulle i och med detta vara att hitta ytterligare 

faktorer utöver de vi tillämpat som kan förklara överavkastningen i dessa portföljer för att få 

ett resultat som är statistiskt signifikant.  
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För den första portföljen med de fem procent av företagen som har störst ägarandel 

beräknades Alfa med hjälp av CAPM. Värdet som framkom var högt och avkastningen var 

den högsta sett till samtliga portföljer. Det kan bero på flera faktorer där vi identifierat två 

stycken. Dels kan det bero på den informationsasymmetri som existerar mellan gruppen 

vanliga investerare och ledningen i ett företag. De verkställande direktörer som genom sin 

ställning har insikt i företagets verksamhet kan identifiera när företaget kommer att prestera 

bra på börsen. De skulle därmed kunna välja att köpa mer aktier för att ta del av framtida 

vinster då de tror att bolaget kommer att ge en god avkastning. Alternativt kan det vara så att 

företagen som en del av sina incitamentprogram ger den verkställande direktören aktier för att 

denna ska arbeta för att maximera avkastningen för företaget, då detta dels skulle gynna 

företaget i sin helhet men även den verkställande direktören i sig. Detta var även grunden i 

den så kallade pilotskolan.  

 

Bottenportföljen som inkluderar de företag som inte har något ägande över huvud taget följde 

i stora drag utveckling som var i index med få avvikelser. Anledningen till detta är troligtvis 

att denna grupp dels inkluderar en stor grupp företag, så många som genomsnittligen 73 per år 

ur en population på upp mot 200 företag per år, och därför av naturliga skäl går närmare 

genomsnittet. Gruppen inkluderar även ett flertal av börsens största företag, de som under 

senare delen av mätperioden ingått på listan large-cap. Då dessa bolag på grund av sin storlek 

sätter nivån för hur index i sin helhet utvecklas så kommer denna portfölj i stor utsträckning 

även att följa indexet.  

 

Två andra portföljer har följt varandras avkastning över tioårsperioden och avslutat på i 

princip samma nivå. Detta är femton- och tjugoprocentsportföljerna. Ägandet i dessa skiljer 

sig med 5,3 procent totalt där den högsta portföljen har ett ägande på i genomsnitt 29,67 

procent. Totalt sett över tio år har portföljen med ett lägre ägande avkastat bättre än portföljen 

med högre ägande, även om denna skillnad är marginell och sett över tio år varit volatil. 

Avkastningen i dessa portföljer tyder på att ägandet på dessa nivåer inte har någon inverkan 

på hur utvecklingen ser ut mellan portföljerna. Det har inte haft någon inverkan på 

avkastningen om ägarandelen uppgår till 29,67 procent eller 24,37 procent. Vi kan därmed dra 

slutsatsen att ägarandelen bör uppgå till över 30 procent för att ha någon inverkan på 

avkastningen för portföljen.  

 

När trefaktormodellen utav Fama och French användes för att analysera datan kunde mer 

förklaras än när Jensen Alfa användes. Anledningen till detta är att de företag som har en 

större ägarandel även bär på en större värderingspremie. SMB faktorn, det vill säga hur 

storleken på företagen påverkar avkastningen, kunde i vår undersökning inte urskiljas från 

noll. Den bidrar således inte till att förklara modellen ytterligare, vilket däremot HML gör 

som är statistiskt signifikant för tre stycken portföljer. Trefaktormodellen är populär att 

använda vid liknande studier som denna, och tidigare studier har visat att den kan bidra till att 

förklara olika fenomen på den svenska börsen. I vårt fall tyder dock den låga signifikansen för 

studien i sin helhet, där ingen portfölj blir statistiskt signifikant, på att det finns ytterligare 

andra variabler som inte inkluderats i denna undersökning som kan bidra till att förklara 

överavkastningarna i våra portföljer. SMB faktorn visade sig inte vara till någon nytta för 

detta test och således kan forskare i framtiden bortse från denna aspekt i framtida forskning 

inom området.       

 

Att våra portföljer utvecklats på det sätt som vi kan se i resultatet antyder att antagandena 

bakom agentteorin skulle stämma med verkligheten. När den verkställande direktören ökar 

sitt aktieägande i företaget så ökar även det personliga incitamentet. Den verkställande 
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direktören blir i och med sitt ägande personligt inblandad i hur företaget utvecklar sig. Från 

att prestationen tidigare baserats kring en eventuell bonus som kommer att utbetalas om 

resultaten är tillfredställande blir insatsen som står på spel större. När den verkställande 

direktören själv äger aktier kommer hans personliga avkastning att reflektera börsutveckling. 

Om företaget presterar bra och har en positiv avkastning på aktiemarknaden kommer han själv 

att gynnas av detta genom en positiv avkastning på de egna aktierna. På samma sätt kommer 

han att drabbas negativt om företaget gör dåliga resultat och faller på aktiemarknaden. Med 

detta skapas en effekt där incitamentet inte bara är åt det positiva hållet, där det finns faktorer 

att vinna på att företaget går bra, utan även negativa där den verkställande direktören kan 

förlora pengar om företaget inte når förväntningarna. Detta resonemang skulle förespråka en 

tillbakagång till 80-talets användning utav pilotskolan för verkställande direktörer.  

 

Med sitt ägande är den verkställande direktören inte längre bara en agent med ett uppdrag från 

principalerna, det vill säga ägarna, utan även själv en utav principalerna. Jensen och Meckling 

(1976) hade som två av sina antaganden om agenten att han styrs utav sitt eget incitament 

samt att detta incitament inte är detsamma som principalens. När agenten nu även blir en del 

av principalerna så borde denna effekt minskas i och med att principalens incitament även blir 

agentens incitament. Även det första antagande av Jensen och Meckling, att agenten är 

riskobenägen, borde ha minskat med denna effekt då risken övergår från ägarna till den 

verkställande direktören.  

 

Att den verkställande direktören måste ta del av de negativa aspekterna av att företaget skulle 

utvecklas i en negativ riktning på börsen kommer i slutändan att påverka dennes 

beslutsfattande. Som Slovic (1972) visade på så tenderar människor att öka sitt risktagande 

när denna hamnar i gruppsituationer och fler personer blir påverkade av konsekvenserna av ett 

investeringsbeslut. Detta eftersom han inte ensam behöver bära de negativa konsekvenserna 

på egen hand, men fortfarande kan ta del av eventuella positiva effekter i form av ökad 

avkastning. Som aktieägare i företaget minskar den verkställande direktörens vilja att ta dessa 

stora risker som kan få kännbara effekter för företaget i sin helhet. Även George, Wiklund och 

Zahra (2005) visar på detta synsätt i sin studie där ett ökat ägande ledde till en minskad vilja 

att ta risker trots att detta kan leda till en positiv avkastning på kapitalet. Ett minskat 

överdrivet risktagande av ett företag borde för långsiktiga investerare betraktas som någonting 

positivt och öka viljan att investera i företaget då pengarna behandlas med varsamhet. Kursen 

borde således utvecklas positivt. Anledningen till detta går att finna i prospect theory som 

menar att investerare reagerar starkare på negativa aspekter än vad de gör på de positiva 

aspekterna. Ett högt risktagande som kan leda till stora förluster borde därför nedvärderas av 

investerarna som föredrar andra placeringar.  

 

Att öka ägande för den verkställande direktören verkar vara ett bra sätt för att minska de 

agentproblem som uppstår när principalens och agentens incitament inte överrensstämmer 

med varandra. Tidigare forskning har visat att bonusprogram och andra belöningssystem inte 

är särskilt effektiva för att hantera den problematik som existerar, vilket dock vår strategi 

verkar göra. För den vanliga investeraren är detta viktigt ur ett etiskt perspektiv då det visar på 

att verkställande direktörer som själv äger aktier i bolaget är mer måna om att tillgodose 

aktieägarnas behov med positiva avkastningar, och arbetar på så sätt för att leva upp till dessa 

förväntningar. Att företagen drivs på ett effektivt sätt och uppnår full potential är även viktigt 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

 

På en marknad som kännetecknas av effektivitet ska det enligt Fama (1970) inte finnas någon 

möjlighet för investerare att generera överavkastningar med en särskilt strategi. De 
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överavkastningar som existerar i våra portföljer skulle därför tala emot den effektiva 

marknadshypotesen och visa på att marknaden inte varit effektiv under perioden 2000 till 

2010. Resultatet skulle kunna fungera som bevis för att marknadens effektivitet i den starka 

formen inte existerar, detta eftersom resultatet tyder på att det går att nå överavkastningar 

genom att investera på ett liknande sätt som de verkställande direktörerna gjort. De 

verkställande direktörerna är insiders i företaget och har tillgång till den information som 

kännetecknas av den starka formen av den effektiva marknadshypotesen. På grund av att 

resultatet inte är statistiskt signifikant kan några sådana slutsatser dock inte dras med 

tillförlitlighet. Vi kan därför inte uttala oss om att marknaden inte skulle vara effektiv. Att 

motbevisa den effektiva marknadshypotesen var ett av studiens tilltänka bidrag vilket studien 

inte lyckats uppfylla.  

 

Resultatet från portfölj nummer ett visade på att avkastningen steg när ägande ökade och var 

som störst när ägande var stort. Anledningen till att dessa företag med störst ägande hos den 

verkställande direktören även hade störst avkastning kan bero på att dessa företag i stor 

utsträckning har varit de företag som drivits av entreprenörer. Det har varit de personer som 

från början startade företagen och sen utvecklat affärsidén som fortsatt att driva dem. 

Eftersom att dessa entreprenörer lyckats tidigare och fortfarande har ett stort inflytande över 

beslutsprocessen, dels genom sin ställning som verkställande direktör och dels i form av 

ägandeinflytande, så blir de intressanta för investerare. För att få äga en del av dessa företag 

är investerare beredda att betala en riskpremie. Detta förhållande exemplifierades av Levy och 

Lazorovich-Porats (1995, s 40-41) som visade på att investerare var beredda att betala 

betydligt mer för ett företag om entreprenören som skapade det valde att stanna kvar i 

företaget vid en börsnotering och själv hade ett innehav som innebar att han behöll 

majoriteten av företaget och således även det absoluta inflytandet. Det kan även bero på att 

företag av denna karaktär fortfarande kan tolkas ha en tillväxtpotential så länge som den 

verkställande direktören och grundaren kvarstår och arbetar aktivt i företaget. Om denne 

bestämmer sig för att trappa ner och en ny verkställande direktör utses med ett lågt eller 

obefintligt aktieinnehav i företaget skulle detta enligt signaleringsteorin av Stephen A. Ross 

(1977) innebära att signaler skickas ut till marknaden som påverkar aktiekurserna negativt.    

 

Hur väl studiens resultat kan appliceras på verkligheten och tillämpas av investerare kan 

ifrågasättas. Detta på grund av de antaganden kring kostnader för handel som gjorts och legat 

till grund för studien. Vi har valt att utgå ifrån att inga transaktionskostnader för handel 

föreligger samt att inga skatteeffekter behöver tas hänsyn till. För verkliga investerare som 

handlade med verkliga portföljer istället för våra syntetiska hade båda dessa effekter blivit 

viktiga. Detta då de påverkar förmågan att nå överavkastningar där en del av vinsten måste 

avsättas för transaktionskostnader, samt för den reavinstbeskattning som kommer ske på de 

positiva investeringarna. Precis som Fama (1970, s 378-388) anser vi dock att detta inte är ett 

problem för studien i sin helhet så länge transaktionskostnaderna är av en sådan karaktär att 

de inte påverkar beslutsfattandet. Med tanke på storleken av överavkastningen kan tänkas att 

en eventuell investering inte skulle hämmas av transaktionskostnaderna. Avsaknaden av 

transaktionskostnader gör dock att tolkningen av resultatet blir negativ. Som vi visat var 

resultatet inte statistiskt signifikant, vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser om att 

överavkastningar skulle existera. Att utifrån detta även inkludera transaktionskostnader som 

kommer att ingå i investerarnas avkastningar så kommer resultatet att bli ännu sämre, vilket 

talar för att överavkastningarna faktiskt inte kommer att existera i praktiken.  
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7. Slutsats 
 

Studien har utförts för att undersöka hur svenska företags avkastning på en publik 

handelsplats påverkas av hur mycket av företaget som dess verkställande direktör äger. För 

att kartlägga detta har data rörande aktieavkastningar samt ägarandelar samlats in mellan 

åren 2000 till 2010.  

Studiens resultat visar på att överavkastningar existerar i de portföljer som tillämpat 

strategin att investera där den verkställande direktören har ett stort aktieägande. Resultatet 

är dock inte statistiskt signifikant vare sig på en enprocentig eller femprocentig nivå.  

Detta kapitel kommer att besvara studiens problemformulering och utreda dess syfte samt hur 

väl det uppfyllts. Vi kommer att framföra det bidrag som studien åstadkommit samt 

rekommenderade förslag på framtida forskning.  

 

7.1. Överavkastningar i portföljen 
Den problemformulering som studien utgått ifrån var; Kan investerare uppnå högre 

riskjusterad avkastning genom att investera i aktier där den verkställande direktören äger 

en större andel av företaget?   
 

I resultatet kan utläsas hur de syntetiska portföljerna har presterat under de tio år som studien 

genomförts. Av resultatet framgår att överavkastningar existerat i alla fyra portföljtyper som 

handlar med aktier baserat på ett högt ägande hos den verkställande direktören, detta i 

jämförelse med index samt bottenportföljen utan ägande. Med ett högre ägande hos den 

verkställande direktören har även avkastningarna i portföljerna blivit högre, vilket indikerar 

att det skulle finnas ett stigande samband där ett högre ägande genererar en högre avkastning. 

De två största portföljerna med 50 respektive 37,45 procents genomsnittligt ägande har 

presterat bättre än de andra två ägarportföljerna. Dessa två har haft samma avkastning sett 

över tio år. Ägarandel i portföljerna måste därmed överstiga 30 procent för att ha någon 

inverkan på avkastningen.    

 

Att avkastningarna stiger i förhållande till ägandet ger ett svagt stöd för att agentproblemen 

som uppstår mellan ägare och ledning i svenska aktieföretag - och som orsakar sämre 

lönsamhet och avkastning - kan motverkas med hjälp av denna strategi. När ledningen, i form 

av verkställande direktören, även blir ägare till företaget blir avkastningen bättre vilket gynnar 

företaget i sin helhet och även de minoritetsägare som investerat i företaget. Stödet för detta är 

inte statistiskt säkerställt.   

 

Studiens resultat blev dock inte statistiskt signifikant vare sig på en enprocentig eller 

femprocentig nivå. Det kan därför finnas andra faktorer som styr avkastningen i portföljerna 

som vi inte förklarat med hjälp av undersökningen. Det kan även vara så att den modell som 

använts för att testa marknadens effektivitet inte varit applicerbar. Studiens huvudsyfte, att 

utreda huruvida företag med en verkställande direktör som har ett högt aktieägande tenderar 

att överprestera företag med ett lågt eller litet ägande, har därför uppfyllts då vi vetenskapligt 

testat frågan men inte kunnat finna något stöd.  

 

Delsyftet med studien var att kartlägga om de enskilda investerarna kunde använda sig utav 

strategin vid handel med finansiella instrument för att tillgodogöra sig en högre riskjusterad 
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avkastning än index. Vi kan se att Alfa är högre för portföljerna med ett högt ägande. På 

grund av avsaknaden av statistisk signifikans i regressionerna är det dock inte ställt bortom 

allt tvivel att Alfa är skilt från noll, i samtliga fall är sannolikheten större än 5 % att resultatet 

beror på slump. Den faktor vi kunnat identifiera och som var signifikant i undersökningen 

kommer från Fama och French trefaktormodell och är HML-faktorn. Eftersom denna 

påverkan är signifikant kan vi i dessa fall dra slutsatsen att portföljerna är exponerade mot 

företag mot bolag som är lågt värderade på marknaden i jämförelse med det bokförda värdet 

vilka tenderar att ge överavkastning på grund av högre risk. Vidare kunde vi även konstatera 

att SMB som värderar skillnaden i storlek mellan företag inte gick att skilja från noll vilket 

innebär att portföljerna är neutrala mot variabeln, det inte går att påvisa att portföljerna är 

exponerade mot SMB. 

 

Trots att överavkastningar funnits i portföljerna kan vi därför, på grund av avsaknaden av 

statistisk signifikans, inte förkasta nollhypotesen. Vi kan därför inte säga att det går att nå 

överavkastningar med strategin som ligger till grund för undersökningen.  

 

7.2. Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Resultatet som framkommit från studien visar på att de portföljerna med störst ägande även 

genererar störst avkastning. Med andra ord stiger avkastningen i takt med att verkställande 

direktören ökar sitt ägande. Eftersom resultatet inte är statistiskt signifikant kan vi inte 

utesluta att det finns andra faktorer som inte inkluderats. Ett av studiens tilltänkta bidrag var 

att testa marknadens effektivitet. Detta bidrag har uppfyllts då marknadens effektivitet testats 

för mätperioden och inget stöd finns för att den inte skulle ha varit effektiv. Det teoretiska 

bidrag som studien efterlämnar är en ökad kunskap om ledningspersoners aktieägande i 

företag och hur det påverkar företagens prestation. Vi har identifierat vissa faktorer som är 

intressanta för fenomenet samt även kunnat avfärd andra faktorer, så som SMB-faktorn, som 

inte har någon påverkan och därför behöver inte fokus läggas på detta i framtida forskning. 

Vidare har studien även bidragit till att öka förståelsen för aktiehandel på den svenska 

marknaden i sin helhet.  

 

Det praktiska bidraget vi med studien ville bidra med var en rekommendation till de vanliga 

investerare om huruvida de kan tillämpa strategin som studien bygger på. Resultatet ger en 

indikation till investerarna om att det för deras del går att generera överavkastning genom att 

investera i aktier med ett högt ägande hos den verkställande direktören. Resultatet kan 

tillämpas på Stockholmsbörsens small-, mid- och large cap-listor. Detta eftersom att 

marknaden inte anpassat sig som den ska till den publika informationen. Viktigt att poängtera 

är dock att resultatet inte är statistisk signifikant. Det kan därför finnas andra faktorer som 

bidrar till att förklara varför portföljerna uppnått en högre avkastning över tioårsperioden.  
 

7.3. Förslag på framtida forskning 
Ett problem i vår metoddel var att vi ville inkludera alla företag inom en mätperiod som 

sträckte sig fram till början av år 2014. Detta för att få studien så aktuell som möjligt då vi i 

största möjliga mån vill kunna uttala oss om huruvida denna strategi för aktiehandel fungerar 

idag. På grund av restriktioner från SIS Ägarservice kunde vi dock inte få tag på data som 

sträckte sig efter 2010 vilket begränsade studien med ett par år. Det hade varit intressant att se 

hur resultatet hade sett ut om även den senare delen av 2000-talet var inkluderad. Studien 

skulle därför med fördel kunna återskapas med dessa år inkluderade ifall att tillgänglighet till 
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data existerar. Studien skulle även kunna utvidgas åt andra hållet och inkludera år före 2000, 

vilket i denna studie valts bort på grund av tidsbrist.  

 

I studien utgår vi bara ifrån aktier som handlas vid den svenska börsen Stockholmsbörsen. Vi 

har därmed struntat i att inkludera övriga börser som existerar i Sverige. Dessa karaktäriseras 

av att bolagen är mindre och att handeln inte är lika utbredd som på den mer dominanta 

Stockholmsbörsen. Då bolagen på dessa börser är små och ofta ägarledda kan det antas att 

ägandet hos de verkställande direktörerna kan vara generellt högre än vad som motsvaras på 

Stockholmsbörsen. Det skulle därför vara intressant att göra en undersökning där alla börser i 

Sverige inkluderas, alternativt bara de små börserna, för att på så sätt kunna göra en 

jämförelse med vår studie och se om det existerar några skillnader i resultatet kopplade till 

dessa företag.  

 

Vidare har studien bara utgått ifrån aktier som går att handla med på den svenska marknaden. 

Vi har utifrån detta valt att enbart generalisera resultatet till den svenska marknaden och inte 

uttalat oss om någon annan marknad. En liknande studie skulle därför kunna genomföras på 

någon annan marknad utifrån de lagar och regler som där existerar för den verkställande 

direktören.  

 

En aspekt vi intresserade oss för under studiens gång var hur de verkställande direktörerna 

själva betraktar sitt ägande. Vi har märkt att strukturen skiljer sig kraftigt åt från företag till 

företag där två företag med till synes liknande karaktär kan ha en verkställande direktör som 

äger en stor del av företaget medan det andra inte äger någonting alls. Motiven till att göra det 

ena eller det andra är inget vi fokuserat på i vår studie då vi genomfört en kvantitativ 

undersökning. Det hade dock varit intressant att genomföra en kvalitativ undersökning och 

undersöka de skillnader som finns.    
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8. Sanningskriterier 

8.1 Reliabilitet 
Om studien som vi genomfört skulle återskapas av andra personer är det viktigt att resultatet 

blir detsamma för båda undersökningarna. Resultatet kan antingen stämma överrens helt eller 

vara missvisande, detta mäts med hjälp av måttet reliabilitet (Bryman, 2011, s49). Reliabilitet 

kan även förknippas med replikationsbarhet och delas upp i tre begrepp som vi kommer att gå 

in närmare på: 

 

 Stabilitet 

 Intern reliabilitet 

 Interbedömmarreliabilitet  

 

8.1.1 Stabilitet 
Stabilitet svarar på hur väl resultaten skulle stämma överrens om undersökningen 

genomfördes igen vid en senare tidpunkt, det vill säga om datan är stabil över en tidsperiod 

(Bryman, 2011, s160). I vår studie kommer datan främst från två källor. Dessa är Thomson 

Reuters Datastream samt SIS ägarservices utgåvor av Ägarna och Makten från 2000 till 2009. 

Alla data från dessa källor är historisk och därför tidslös. Den som vill nå datan i Datastream 

kommer att få fram information som vi använt oss av, givet att samma sökkriterier används. 

Det enda sättet för datan att försvinna är om Thomson Reuters skulle ta bort den från sin 

databas, men även i det fallet så finns den tillgänglig via andra databaser då Thomson Reuters 

inte är den enda tillgängliga på marknaden.  

 

Ägardata som använts från SIS Ägarservice är däremot svårare att komma åt då 

publikationerna slutat utges. Används de gamla böckerna är det samma data som existerar och 

resultatet blir därmed detsamma som vi fått fram i vår undersökning. Sammanställningarna 

finns även fortfarande kvar via SIS databaser som ingår i betaltjänsterna.  

 

Utifrån att vår data kommer från historiska händelser och finns att återanvändas i historiska 

databaser så anser vi att stabiliteten är god i vår studie. Forskare som i framtiden vill 

genomföra forskning i området skulle utan några större svårigheter kunna skaffa sig tillgång 

till vår data och därför få samma datainsamling som vi utgått ifrån.  

 

8.1.1 Intern reliabilitet 
Medan risken för felaktigheter i datan som inhämtats från databaser som Datastream är låg 

finns det fortfarande utrymme för felaktigheter som uppkommer på grund av den mänskliga 

faktorn. Efter att data insamlats har den bearbetats av oss manuellt. Våra uträkningar har skett 

i Microsoft Excel och det finns där en hög risk för att uträkningar blir felaktiga genom att fel 

celler länkas ihop eller att ett kommatecken hamnar på fel plats. Detsamma gäller för vår 

inhämtning av data från Ägarna och Makten som manuellt förts över från publikationerna till 

Excel. I denna manuella hantering finns en klar risk att felaktigheter kommer in som sen slår 

igenom i resultatet. Då vi under arbetets gång varit medvetna om denna risk har vi även 

kunnat förhålla oss till den. För att motverka det har vi gått tillväga systematiskt med hög 

noggrannhet. Då vi är två författare som tillsammans genomför studien har vi kunnat granska 

varandras arbete för att på så sätt hitta eventuella felaktigheter som kunnat uppkomma. Vår 

förhoppning är att det arbete som lagts ner på att förhindra felaktigheter i ett förebyggande 
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syfte ska ha lett till att eventuella fel minimerats och att ingen påverkan på studiens resultat 

ska ha skett.  

 

8.2 Validitet 
Validitet besvarar frågan huruvida undersökningen besvarar det som den utgett sig för att 

besvara. Detta visar på om resultatet i studien är korrekt och tillförlitligt. Validitet kan delas 

upp i två stycken typer, dels intern och extern validitet (Bryman, 2011, s 50-51). Utifrån de 

resonemang som förs i detta kapitel så anser vi att studien validitet är hög. 

 

8.2.1 Intern validitet 
Intern validitet avhandlar vilka metoder och mätinstrument som använts för att genomföra 

studien. För vår studie innebär detta att vi måste besvara frågan hur väl vi mäter den 

abnormala avkastningen i portföljerna med hjälp av de metoder som vi tillämpat (Bryman, 

2011, s 50-51). 

 

För att uppnå god validitet på den här punkten har vi använt oss av metoder som är väl 

beprövade av andra forskare och som tillämpats i liknande forskning vid tidigare tillfällen. 

Studien är i stor utsträckning baserad på mätinstrumentet Jensens Alfa för att beräkna de 

abnormala avkastningarna. Detta är en välkänd metod som tillämpats av många forskare och 

som är allmänt accepterad. Vi är dock medvetna om att det finns kritik mot denna metod där 

en del forskare menar att modellen är opålitlig. Detta eftersom den i stor grad är beroende av 

Betavärdet som är baserat på historisk data och därför kan ifrågasättas som en metod för att 

uttala sig om framtiden.   

 

8.2.2 Extern validitet 
Extern validitet handlar om hur väl studien går att generalisera utifrån det resultat vi fått fram 

och om de kan tillämpas på resten av populationen. Då vi i vår studie inkluderar alla företag 

på den svenska marknaden som ryms inom den utvalda mätperioden kommer resultatet att 

kunna generaliseras på hela den svenska marknaden (Bryman, 2011, s 51). Det som vi 

grundar slutsatsen på är att företagen på Stockholmsbörsen är av en liknande karaktär 

oberoende av vilken mätperiod vi väljer att utgå ifrån. Det kan dock finnas vissa skillnader 

mellan företagen beroende på vilka lista på Stockholmsbörsen de finns noterade på som vi 

inte tagit hänsyn till i studien.  

 

Vi kan dock inte generalisera resultatet till någon annan marknad då vi inte inkluderat några 

företag utanför den svenska marknaden. Vi anser att det kan finnas regionala skillnader som 

kan tala emot denna generalisering. Det kan exempelvis finnas skillnader i hur den 

verkställande direktörens roll är utformad i olika länder samt vilka arbetsuppgifter som 

åligger denna person. Lagstiftningen skiljer sig utöver detta från länder till länder. I Sverige är 

insiderpersoners agerande på aktiemarknaden reglerat enligt lag där de måste rapportera alla 

sina transaktioner till Finansinspektionen. På grund av detta finns det lättillgänglig 

information vilket inte nödvändigtvis är fallet på andra marknader där lagstiftningen är 

annorlunda utformad. Att dra några generella slutsatser om någon annan marknad än den 

svenska skulle därför vara vanskligt. Vi anser oss inte besitta tillräckligt med kunskap om de 

andra marknaderna för att kunna göra någon sådan generalisering.    
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8.3 Replikationsbarhet 
För att öka trovärdigheten ska en studie kunna återskapas igen vid ett senare tillfälle av andra 

forskare. Anledningar till att återskapa en studie kan vara att forskare finner den intressant för 

sitt område eller för att resultatet pekar åt ett annat håll än vad den övriga forskningen gör, 

vilket ökar trycker för att återskapa studien i kontrollsyfte (Bryman, 2011, s 49).  

 

För att uppfylla kriteriet på att uppsatsen ska kunna återskapas har vi detaljerat beskrivit hur 

vi valt att gå tillväga i metodavsnittet. De uträkningar som gjorts och som ligger till grund för 

resultatet finns presenterade i uppsatsen och valet av dessa redovisas. Även om vi strävar mot 

att redovisa allting är det svårt att inkludera exempelvis det dokument som ligger till grund för 

alla uträkningar. Vi har använt oss av ett dokument i Microsoft Excel för detta. Dokumentet 

finns sparat i sitt befintliga skick och all data som inkluderats går att ladda ner igen från 

databaserna som vi använt oss av, så som Thomson Reuters Datastream.  
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Appendix 1 - Företag 

 
Företag    

A-COM B&B TOOLS BTS GROUP EMPIRE 

AARHUSKARLSHAM

N 

BALLINGSLOV INTL. BULTEN ENEA 

ACADEMEDIA BE GROUP BURE EQUITY ENTRACTION 

HOLDING 

ACANDO BEIJER 

ELECTRONICS 

CARL LAMM FAST PARTNER 

ACAP INVEST BERGS TIMBER CASHGUARD FASTIGHETS BALDER 

ACSC BETSSON CELL NETWORK FB INDUSTRI  

ACTIVE BIOTECH BILIA CHERRY FEELGOOD SVENSKA 

ADDNODE BIOGAIA CONNECTA FENIX OUTDOOR 

AFFARSSTRATEGER

NA 

BIOINVENT INTL. CONSILIUM FINGERPRINT CARDS 

ANOTO GROUP BIOLIN SCIENTIFIC CYBERCOM GROUP 

EUROPÉ 

FRANGO 

ARETE BIOPHAUSIA D CARNEGIE & CO FRILUFTSBOLAGET 

E&S 

ARTEMA MEDICAL BIORA DAGON G & L BEIJER 

ARTIMPLANT BIOTAGE DGC ONE GANT COMPANY 

ASPIRO BJORN BORG DIAL NXT GROUP GLOBAL HEALTH 

PARTNERS 

ASSA ABLOY BONG DORO GUNNEBO 

Atle BORAS WAFVERI DUNI GUNNEBO 

INDUSTRIER 

ATRIUM 

LJUNGBERG 

BRINOVA 

FASTIGHETER 

DUROC HEMTEX 

AUDIODEV BRIO ELEKTA HEXAGON 

AVAILO BROSTROM ELEKTRONIKGRUPPEN 

BK 

HIFAB GROUP 

AVANZA BANK 

HOLDING 

BT INDUSTRIES ELOS HIQ INTERNATIONAL 

    

HL DISPLAY HL DISPLAY KAPPAHL MANDATOR 

HMS NETWORKS HMS NETWORKS KARLSHAMNS MEDA 

HQ HQ KIPLING HOLDING MEKONOMEN 

HUMAN CARE HUMAN CARE KJESSLER & 

MANNERST. 

MICRONIC MYDATA 

I A R SYSTEMS 

GROUP 

I A R SYSTEMS 

GROUP 

KLOVERN MIDSONA 

IBS IBS KNOW IT MIDWAY HOLDINGS 

ICA GRUPPEN ICA GRUPPEN KUNGSLEDEN MODUL 1 DATA 

IMAGE SYSTEMS IMAGE SYSTEMS LABS2GROUP MSC KONSULT 

IMG INDE.MEDIA 

GP.  

IMG INDE.MEDIA GP.  LAMMHULTS DESIGN 

GROUP 

MULTIQ 

INTERNATIONAL 

INDL.& FINL.SYS. INDL.& FINL.SYS. LATOUR INVESTMENT NAN RESOURCES 

INTELLECTA INTELLECTA LB ICON NEDERMAN HOLDING 

INTENTIA INTL.  INTENTIA INTL.  LBI International NEFAB 

INVESTOR INVESTOR LEDSTIERNAN NEONET 
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INVIK & CO INVIK & CO LGP ALLGON HOLDING NETONNET 

IRO IRO LINDAB 

INTERNATIONAL 

NEW WAVE GROUP 

ITAB SHOP 

CONCEPT 

ITAB SHOP CONCEPT LUNDBERGFORETAGE

N 

NIBE INDUSTRIER 

J&W J&W LUNDIN PETROLEUM NILORNGRUPPEN 

JEEVES 

INFO.SYSTEMS 

JEEVES 

INFO.SYSTEMS 

M2S SVERIGE NOBIA 

JLT MOBILE 

COMPUTERS 

JLT MOBILE 

COMPUTERS 

MALMBERGS 

ELEKTRISKA 

NORDIC MINES 

KABE HUSVAGNAR KABE HUSVAGNAR MANDAMUS NORDIC 

SER.PTNS.HDG. 

    

NORDNET PROFFICE SECURITAS TELECA 

NORRPORTEN PROFILGRUPPEN SECURITAS DIRECT TELELOGIC 

NOTE PRONYX SEGERSTROM & 

SVENS. 

TELIGENT 

NOVACAST TECHS. PROTECT DATA SEMCON TICKET TRAVEL 

NOVESTRA PROVOBIS SENEA TRACTION 

NOVOTEK Q-MED SENSYS TRAFFIC TRADEDOUBLER 

OEM 

INTERNATIONAL 

RAYSEARCH LABS. SIGMA TRICORONA 

OPCON READSOFT SINTERCAST TRIO INFO.SYSTEMS 

OPTIMA REDERI AB TNSAT. SKANDITEK INDRI.FRV. TURNIT 

ORC GROUP REJLERS SKISTAR UNIFLEX 

ORESUND 

INVESTMENT 

RESCO SOFTRONIC UTFORS 

OREXO RKS SPENDRUPS  VBG GROUP 

PA RESOURCES RNB RETAIL AND 

BRANDS 

STOCKWIK 

FORVALTNING 

VENUE RETAIL GROUP 

PARTNERTECH RORVIK TIMBER SVEDBERGS I 

DALSTORP 

VITROLIFE 

PEAB SAGAX SVITHOID TANKERS WALLENSTAM 

PEAB INDUSTRI SAK I  SWEDOL WIHLBORGS 

FASTIGHETER 

POLYPLANK SALUS ANSVAR SWITCHCORE WISE GROUP 

POOLIA SCAN MINING SYSTEMAIR XANO INDUSTRI 

PRECISE 

BIOMETRICS 

SCANDIACONSULT TAURUS ENERGY XPONCARD 

PROACT IT GROUP SECTRA TECHNOLOGY NEXUS ZODIAK TELEVISION 
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Appendix 2 – Resultat 
 

Single Index Model 

Portfölj 5% 

Regression Statistics 

       Multiple R 0,679043559 

       R Square 0,461100155 

       Adjusted R 

Square 0,456533207 

       Standard Error 0,054665077 

       
Observations 120 

       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 

   
Regression 1 0,301709615 0,301709615 100,9646203 1,54178E-17 

   Residual 118 0,352615941 0,002988271 

     
Total 119 0,654325556       

   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 0,00677348 0,004991362 1,35704042 0,177358526 

-

0,003110776 0,016657737 

-

0,003110776 0,016657737 

MR-RF 0,762622253 0,075897045 10,04811526 1,54178E-17 0,612325442 0,912919065 0,612325442 0,912919065 

         Årligt Alfa 0,081281766 

        

Portfölj 10% 

Regression Statistics 

       
Multiple R 0,766118877 

       R Square 0,586938134 

       Adjusted R 

Square 0,583437609 

       Standard Error 0,049040253 

       
Observations 120 

       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 

   Regression 1 0,403240951 0,403240951 167,6714929 2,10457E-24 

   Residual 118 0,283783673 0,002404946 

     
Total 119 0,687024624       

   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 0,005589796 0,004477771 1,248343483 0,214376524 

-

0,003277409 0,014457 

-

0,003277409 0,014457 

MR-RF 0,881652033 0,068087533 12,94880276 2,10457E-24 0,746820181 1,016483884 0,746820181 1,016483884 
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         Årligt Alfa 0,067077548 

        

Portfölj 15% 

Regression Statistics 

       Multiple R 0,768601243 

       R Square 0,590747871 

       Adjusted R 

Square 0,587279633 

       Standard Error 0,048237675 

       
Observations 120 

       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 

   
Regression 1 0,396338231 0,396338231 170,3308152 1,21443E-24 

   Residual 118 0,274571053 0,002326873 

     
Total 119 0,670909284       

   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 0,003201399 0,004404489 0,726849279 0,468757791 

-

0,005520687 0,011923486 

-

0,005520687 0,011923486 

MR-RF 0,874073355 0,066973234 13,05108483 1,21443E-24 0,741448119 1,006698591 0,741448119 1,006698591 

         Årligt Alfa 0,038416794 

       

         Portfölj 20% 

Regression Statistics 

       Multiple R 0,7950887 

       R Square 0,632166041 

       Adjusted R 

Square 0,629048804 

       Standard Error 0,046096999 

       
Observations 120 

       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 

   
Regression 1 0,430929923 0,430929923 202,7969166 2,1679E-27 

   Residual 118 0,25074213 0,002124933 

     
Total 119 0,681672053       

   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 0,003428772 0,004209028 0,814623294 0,416929003 

-

0,004906249 0,011763793 

-

0,004906249 0,011763793 

MR-RF 0,911419306 0,064001116 14,24067823 2,1679E-27 0,784679671 1,038158941 0,784679671 1,038158941 

         Årligt Alfa 0,041145264 
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Portfölj 0% 

Regression Statistics 

       Multiple R 0,805118339 

       R Square 0,64821554 

       Adjusted R 

Square 0,645234315 

       Standard Error 0,052980402 

       
Observations 120 

       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 

   
Regression 1 0,610316754 0,610316754 217,4326678 1,54028E-28 

   Residual 118 0,331216913 0,002806923 

     
Total 119 0,941533667       

   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 0,001365685 0,004837538 0,282309855 0,778200498 

-

0,008213957 0,010945327 

-

0,008213957 0,010945327 

MR-RF 1,084657302 0,07355804 14,74559825 1,54028E-28 0,938992357 1,230322247 0,938992357 1,230322247 

         Årligt Alfa 0,016388216 

        

Fama och French trefaktormodell 

Portfölj 5% 

Regression Statistics 

       Multiple R 0,70069695 

       R Square 0,490976215 

       Adjusted R 

Square 0,477811807 

       Standard Error 0,053584229 

       
Observations 120 

       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 

   
Regression 3 0,321258285 0,107086095 37,29573007 5,98504E-17 

   Residual 116 0,333067271 0,00287127 

     
Total 119 0,654325556       

   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 0,004010658 0,005011796 0,800243608 0,42520551 

-

0,005915836 0,013937152 

-

0,005915836 0,013937152 

MR-RF 0,724082987 0,078828697 9,185525199 1,92065E-15 0,567952819 0,880213155 0,567952819 0,880213155 

SMB 0,082640586 0,109677011 0,753490496 0,452681861 

-

0,134588555 0,299869726 

-

0,134588555 0,299869726 
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HML 0,304272957 0,116920735 2,602386622 0,010465353 0,072696709 0,535849205 0,072696709 0,535849205 

         Årligt Alfa 0,048127895 

        

Portfölj 10% 

Regression Statistics 

       
Multiple R 0,782254509 

       R Square 0,611922118 

       Adjusted R 

Square 0,601885621 

       Standard Error 0,04794205 

       
Observations 120 

       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 

   Regression 3 0,420405563 0,140135188 60,96969093 9,77058E-24 

   Residual 116 0,266619061 0,00229844 

     
Total 119 0,687024624       

   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 0,003045599 0,004484077 0,679203223 0,498362096 

-

0,005835679 0,011926878 

-

0,005835679 0,011926878 

MR-RF 0,849077924 0,07052839 12,03881058 3,74492E-22 0,709387562 0,988768287 0,709387562 0,988768287 

SMB 0,060346583 0,098128515 0,614974992 0,539775754 

-

0,134009305 0,254702471 

-

0,134009305 0,254702471 

HML 0,283126719 0,104609507 2,706510408 0,007826221 0,07593441 0,490319029 0,07593441 0,490319029 

         Årligt Alfa 0,036547191 

        

Portfölj 15% 

Regression Statistics 

       Multiple R 0,776077691 

       R Square 0,602296582 

       Adjusted R 

Square 0,592011149 

       Standard Error 0,047960375 

       
Observations 120 

       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 

   
Regression 3 0,404086369 0,134695456 58,55821237 4,01529E-23 

   Residual 116 0,266822915 0,002300198 

     
Total 119 0,670909284       

   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 
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Intercept 0,001525839 0,004485791 0,340149407 0,73435919 

-

0,007358834 0,010410512 

-

0,007358834 0,010410512 

MR-RF 0,854435294 0,070555347 12,11014229 2,55033E-22 0,714691539 0,994179049 0,714691539 0,994179049 

SMB 0,029937294 0,098166022 0,304965954 0,760938585 

-

0,164492881 0,224367469 

-

0,164492881 0,224367469 

HML 0,188286502 0,104649491 1,79921087 0,074585202 

-

0,018985001 0,395558004 

-

0,018985001 0,395558004 

         Årligt Alfa 0,018310068 

        

Portfölj 20% 

Regression Statistics 

       
Multiple R 0,803306895 

       R Square 0,645301968 

       Adjusted R 

Square 0,636128743 

       Standard Error 0,045654978 

       
Observations 120 

       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 

   Regression 3 0,439884317 0,146628106 70,34624898 5,44078E-26 

   Residual 116 0,241787736 0,002084377 

     
Total 119 0,681672053       

   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 0,001652849 0,004270164 0,387069169 0,699414211 

-

0,006804749 0,010110447 

-

0,006804749 0,010110447 

MR-RF 0,891818999 0,067163838 13,27826143 4,96143E-25 0,758792555 1,024845443 0,758792555 1,024845443 

SMB 0,025170162 0,093447301 0,269351409 0,788137801 

-

0,159913992 0,210254317 

-

0,159913992 0,210254317 

HML 0,200785112 0,099619118 2,015527904 0,046160859 0,003476897 0,398093327 0,003476897 0,398093327 

         Årligt Alfa 0,019834186 

        

Portfölj 0% 

Regression Statistics 

       
Multiple R 0,813304486 

       R Square 0,661464186 

       Adjusted R 

Square 0,65270895 

       Standard Error 0,052419303 

       
Observations 120 

       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 

   
Regression 3 0,622790801 0,207596934 75,55069269 3,68259E-27 
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Residual 116 0,318742866 0,002747783 

     
Total 119 0,941533667       

   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 

-

0,000158336 0,004902839 

-

0,032294814 0,974292447 

-

0,009869027 0,009552355 

-

0,009869027 0,009552355 

MR-RF 1,084918121 0,077114955 14,0688421 7,74243E-27 0,932182236 1,237654005 0,932182236 1,237654005 

SMB 

-

0,070701034 0,107292624 

-

0,658955215 0,511230462 

-

0,283207594 0,141805526 

-

0,283207594 0,141805526 

HML 0,189478917 0,114378868 1,656590242 0,100304859 

-

0,037062843 0,416020677 

-

0,037062843 0,416020677 

         

Årligt Alfa 

-

0,001900035 

        

Sharpe ratio 

Portfölj 5% 10% 15% 20% 0% 

Sharpe ratio 0,106 0,090 0,059 0,063 0,033 

 

0,368 0,313 0,205 0,217 0,113 
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Appendix 3 – Databearbetning i Excel 
För att denna studie ska gå att replikera och för att öka transparensen för denna studie väljer vi 

att förklara hur vi använt datan i Excel för att få fram resultatet.  

Ägardata har manuellt överförts från Ägarna och makten till Excel där vi fört in det i en lista 

hämtad från Thomson Datastream på alla bolag som funnits på Stockholmsbörsen under 

2000-2010 tillsammans med ISIN-koder, detta för att underlätta inhämtningen av aktiedata för 

de bolag som blev aktuella för studien. Figur 1 visar exempel på listan över ägardata. 

 

Figur 1 

I nästa steg har vi hämtat hem månadsvis aktiedata från Thomson Datastream för alla bolag 

samt index under perioden 2000-02-29 fram till 2010-01-31. Vi valde att ladda hem aktiedata 

som visar avkastningarna där utdelningarna är återinvesterade vilket kan göras genom att 

använda datatype RI#S i programmet. 

För att länka samman ägardatan med avkastningarna har vi använt oss av funktionen OM i 

Excel för att filtrera ut de tidpunkterna då det både finns ett ägande för verkställande 

direktören i bolaget samt vi har avkastning att tillgå, det vill säga när företaget varit 

börsnoterat på Stockholmsbörsen. Hur detta ser ut framgår av figur 2. 
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Figur 2 

För att slutligen få kunna framställa portföljerna har vi använt funktionen PROCENTRANG 

för att rangordna alla bolag varje månad efter hur stort ägande den verkställande direktören 

har i bolaget. Exempel på hur detta kan se ut visas av figur 3. 
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Figur 3 

Sedan har vi skapat portföljerna genom att använda funktionen OM för att visa avkastningen 

för de bolagen med de 5% högsta ägarandelarna, vilket visas av figur 4. 
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Figur 4 

Sedan har vi tagit fram avkastningarna för portföljerna och index genom att månadsvis ta 

medelvärdet av portföljernas avkastningar och sammanställa detta för perioden, exempel på 

det visas i figur 5. 

 

Figur 5 


