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Sammanfattning 
Problembakgrund & problemdiskussion: Studier utförda på aktiemarknader över 
hela världen tyder idag på att personer med unik information tillgodogör sig abnormala 
avkastningar. Detta informationsgap kallas för informationsasymmetri och de som 
tenderar att utnyttja gapet kallas för insiders. Tidigare studier har indikerat att 
informationsasymmetri påverkar bolagets interna val av informationsmetodik och 
därmed kan utnyttjas av personer med insynsställning för att erhålla abnormala 
avkastningar. Tidigare genomförda studier har funnit positiva samband mellan 
forskning och utveckling och överavkastning och vidare att personer som replikerar 
insiders handelsmönster har möjlighet att erhålla abnormal avkastning. Undersökningar 
kring detta på den svenska aktiemarknaden har dock aldrig genomförts, där forskare 
haft informationsasymmetri som en förklarande variabel för insiderhandelns avkastning.    
 
Problemformulering: - Leder en högre grad av informationsasymmetri till högre 
avkastning för insiderhandeln? 
 
Syfte: Uppsatsens huvudsyfte ämnar undersöka huruvida det finns ett positivt samband 
mellan graden av informationsasymmetri och insiderhandelns avkastning. Det första 
delsyftet undersöker om insiderhandelns avkastning är högre i forskning och 
utvecklingsbolag (oavsett FoU storlek) än i bolag utan forskning och utveckling. Det 
andra delsyftet kartlägger om en hög grad av FoU genererar högre avkastning än 
insiderhandel i bolag utan FoU. Det sista delsyftet jämför avkastningen för två olika 
nivåer av FoU, hög och låg, och antas illustrera en hög och låg grad 
informationsasymmetri. 
 
Teori: Uppsatsen behandlar informationsasymmetri, teorier om marknadseffektivitet, 
signalteori och beteendebaserad finansiell ekonomi. Fokus ämnar ligga på teori om 
insiderhandel och informationsasymmetri. Uppsatsens hypotestester har potentialen att 
belysa informationsasymmetri och insiderhandel ur ett svenskt perspektiv.  
 
Metod: Utifrån det författarna valt att undersöka har man valt en kvantitativ studie med 
deduktiv ansats. Problemformuleringen kommer undersökas ur ett händelsestudie 
perspektiv. Studien omfattar 2003-01-01 till 2012-12-31 och inkluderar 
Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap. Den kvantitativa studien utgår från 
120 portföljer där insiders i de valda bolagen är nettoköpare under kalendermånad.    
 
Empiri & Analys: Studiens sammanvägda resultat indikerar att graden av 
informationsasymmetri påverkar insiderhandelns avkastning. Efter publicering av 
insiderköp i bolag med en hög grad forskning och utveckling kan investerare 
tillgodogöra sig 2,37 % högre i kalendermånadsavkastning.  
 
Slutsats: Slutsatsen visar att insider tenderar att utnyttja sitt komparativa 
informationsövertag för att erhålla abnormal avkastning. Detta gör insiders genom att 
handla när de exempelvis anser aktien vara undervärderad. Uppsatsens slutsats visar 
även att insiderhandel som sker i företag med en hög grad av forskning och utveckling, 
genererar högre avkastning, än insiderhandel som sker i bolag med en låg grad av 
forskning och utveckling. Avslutningsvis indikerar slutsatsen också att ingen skillnad i 
avkastning verkar existera mellan insiderhandel i bolag med eller utan forskning och 
utveckling. Detta kan appliceras på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap 
listor för mätperioden. 
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1. Inledning 
Insiderhandel är idag ett hett ämne som diskuteras bland aktiemarknadens intressenter. 
Det finns studier som tyder på att personer i börsnoterade aktiebolag utnyttjar 
företagsspecifik information till sin egen fördel för att erhålla abnormala avkastningar. 
Detta kapitel ämnar problematisera insiderhandel ur ett informationsasymmetriskt 
perspektiv. Forskare menar att insiders kan påverka informationsasymmetrin genom en 
rad olika aktiviteter. En amerikansk studie har konkluderat att forskning och utveckling 
kan verka som en förklarande variabel för informationsasymmetri. Detta kapitel ämnar 
problematisera och diskutera denna variabel för den svenska aktiemarknaden och dess 
involverade aktörer. 

 
1.1 Problembakgrund  
För att en aktieaffär skall definieras som insiderhandel, eller insynshandel som det även 
benämns, kräver detta att personen bakom köpet benämns som en person med 
insynsställning. Detta betyder att personen i fråga kan antas ha mer kunskap om det 
börsnoterade bolaget än resterande del av marknaden. Några exempel på detta är den 
verkställande direktören (VD) eller bolagets styrelseordförande. Enligt svensk lag är 
denne person skyldig att anmäla sin aktiehandel till finansinspektionen. (SFS 
2000:1087, 3–5§)  
 
Det allmänt vedertagna om informationsasymmetri är att det kan förklaras genom olika 
intressenters olika informationsgrad om exempelvis en aktie. Informationsasymmetrin 
medför alltså att två individer inte handlar utifrån samma beslutsunderlag. Detta medför 
att personer som anses inneha mer värdefull information kan utnyttja detta till sin egen 
fördel och på så vis erhålla högre avkastning än andra investerare. Ett typiskt exempel 
på detta är ett bolags verkställande direktör. Den verkställande direktören kan antas ha 
bättre information om sitt bolags framtidsutsikter än resterande marknaden. Detta har i 
sin tur lett till att insiderhandel på den svenska aktiemarknaden är reglerad med syftet 
att jämna ut denna informationsasymmetriska differens. Syftet är att minimera 
utkomsten av olaglig insiderhandel, som uppkommer när en insider, exempelvis VD, 
bryter mot de regler som kommer nämnas senare i detta kapitel. Laglig insiderhandel, 
som denna uppsats ämnar beröra, har delat upp aktiemarknadens intressenter i två (2) 
huvudsakliga fack. Dels finns de som förespråkar att insiderhandel inte bör regleras, då 
effektiviteten, enligt Fama (1970), inte berörs av att insiders handlar och att ingen aktör 
kan erhålla abnormal avkastning gentemot exempelvis index. De övriga forskarna, med 
Lo i spetsen, hävdar att insiderhandel absolut skall regleras, då bevis, under ett flertal 
årtionden, indikerat att marknaden inte är lika effektiv som Fama (1970) illustrerat i sin 
vetenskapliga rapport (Lo, 2004 och 2005). Forskare har utfört studier över hela världen 
i syfte att undersöka detta och har i många fall funnit att insiders erhåller högre 
avkastning än ett vanligt aktieindex, vidare hävdar de att detta förkastar Famas starka 
form av marknadseffektivitet. Detta kommer att beröras senare i kapitel tre som 
förklarar och diskuterar teori.  
 
Denna skepsis mot den erkända marknadseffektiviteten är något som upplyser värdet av 
forskning inom just detta område och något som denna uppsats kan tänkas styrka. Om 
skepsisen mot den effektiva marknadshypotesen är korrekt och insiders verkligen 
erhåller abnormal avkastning kan detta innebära att marknader utan reglering präglas av 
en hög grad av ineffektivitet och en låg grad av trovärdighet.    
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All svensk insiderhandel registreras idag via Finansinspektionen (FI). FI bildades år 
1991 genom en sammanslagning av Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen och 
har idag tillsyn över 3800 finansiella företag, 900 utländska finansiella företag med 
verksamhet i Sverige samt information från 300 börsbolag. FI ansvarar över 
regelutformning och tillståndsprövningar för befintliga och nya finansiella marknader 
och företag. FI:s mål är att verka för ett välmående finansiellt system som erbjuder 
skydd för varje deltagande konsument. Sedan inträdet i EU samarbetar FI med 
europeiska institutioner för att integrera europeiska direktiv och lagstiftning på den 
svenska marknaden. FI strävar efter att alla intressenter och bolag skall besitta och få 
tillgång till samma information vid samma tidpunkt. Därav reglerar FI 
informationsflöden för att minimera eventuell informationsasymmetri mellan bolagens 
intressenter. Dessa regelverk och bevakningssystem är konstruerade för att personer 
med värdefull information inte ska kunna tillgodogöra sig abnormal avkastning. (FI, 
2014) 
 
När insynshandel, av både köp och säljkaraktär, sker på reglerade marknader är 
innehavaren skyldig att rapportera om transaktionen senast fem dagar efter händelsens 
inträffande. Lagen påvisar att personer med insynsställning inte får sälja eller köpa 
aktier i det egna bolaget 30 dagar innan ordinarie delårsrapport lämnas för 
offentliggörande. Om person i insynsställning bryter mot dessa regler kan denne straffas 
med böter om brottet anses ringa, alternativt 4 års fängelse om brottet anses grovt. Trots 
detta finns återkommande fall om rapportering som uppkommit utanför lagens ram utan 
straff (SFS 2000:1087). Vid ingången av år 2013 fanns 5477 registrerade 
insynspersoner i Sverige (FI.se).  
 
I Sverige är det Ekobrottsmyndigheten som hanterar dessa lagöverträdelser som 
definieras som finansmarknadsbrott. Dessa brott utgör två tredjedelar av samtliga brott 
som inkommer årligen till Ekobrottsmyndigheten och under året 2013 rapporterades 
200 personer för misstänkt olaglig insiderhandel. Ekobrottsmyndigheten samarbetar 
med FI och dess främsta mål är att öka transparensen på den svenska aktiemarknaden. 
Fortsättningsvis rapporterar Ekobrottsmyndigheten att misstänkta insiderbrott brott har 
ökat en aning under det senaste året. Dessa rapporter rörande misstänkt lagöverträdelse 
avser personer som spekulerat i kursrörelser inför bolagsrapporter. ( 
Ekobrottsmyndigheten, 2013) 

FI agerar enligt svensk lag, mer specifikt "Lagen om anmälningsskyldighet för vissa 
innehav av finansiella instrument (2000:1087)". I samma lag under den tredje 
paragrafen (insynsställning) definieras vilka fysiska personer som skall anses ha 
insynsställning i ett aktiebolag: 

• "Ledamot eller suppleant i bolagets styrelse". 
• "verkställande direktör (alt vice vd) i bolaget". 
• "revisor eller revisor suppleant i bolaget". 
• "bolagsman i handelsbolag som är bolagets moderföretag". 
• "innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag 

av stadigvarande natur för bolaget, om befattning eller uppdrag normalt 
kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant 
förhållande som kan påverka bolagets aktiekurs". 
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• "den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av 
aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget" 
 

Insiderinformation definieras enligt lag såsom "information om en icke offentliggjord 
eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på 
finansiella instrument" (SFS 2005:377, 1§). Det är alltså förbjudet att agera på sådan 
information, då det i det läget existerar informationsasymmetri mellan insynsperson och 
marknaden i helhet. Sammanfattningsvis är dessa instanser, lagar och regelverk till för 
att hålla marknaden under uppsikt och därmed minimera eventuell 
informationsasymmetri. 
 
Denna uppsats kommer beröra informationsasymmetri utifrån ett perspektiv där 
informationsdifferensen existerar mellan insynspersoner och resterande marknaden. 
Informationsasymmetri och dess påverkan på ett bolags marknadsvärde har undersökts 
under lång tid och ett extensivt antal forskare har definierat och forskat kring detta i 
flertalet omfattande verk. Överlag har dessa kommit fram till att informationsasymmetri 
påverkar värden på aktiemarknaden och är något varje enskilt bolag bör försöka 
minimera. Pyle (1977), Grossman et al (1980) och Myers et al (1985) har alla i sina 
respektive vetenskapliga arbeten kommit fram till att informationsasymmetri påverkar 
ett bolags värde på aktiemarknaden. 
 
Utöver detta har dessa studier kommit fram till att informationsasymmetri även 
påverkar ett bolags val av finansiering, investeringsbeslut samt hur bolaget kompenserar 
sin ledning. Intressenter av detta område har studerat vilka variabler som är lämpliga att 
använda sig av för att mäta denna asymmetri. Ett av de mer använda måtten är "market-
to-book" ratio. McLaughlin et al. (1998) använde detta för att mäta 
informationsasymmetri i relation till en aktie och dess utveckling på lång sikt i samband 
med en nyemission av ett redan noterat bolag. 
 
McLaughlin et al. (1998) fann i sin studie att bolag med en högre grad av 
informationsasymmetri har en större negativ utveckling av sin aktiekurs än ett bolag 
med en låg grad av informationsasymmetri i samband med en nyemission. Aboody et al. 
(2000) hade annan en metod för att mäta informationsasymmetri på den amerikanska 
marknaden. De använde sig av variabeln forskning och utveckling (FoU) som 
informationsasymmetri proxy och fann att insiders erhåller högre avkastning i bolag 
med FoU än insiders som handlar i bolag utan FoU. Vidare är forskning och utveckling 
typiskt för företag inom teknik och medicin, då dessa investerar stora delar av sin årliga 
budget för att i framtiden generera positiva kassaflöden. Kombinationen 
informationsasymmetri och FoU kommer vara i fokus genom hela uppsatsen där FoU 
kommer att definieras enligt IFRS.  
 
IFRS definierar forskning och utveckling olika. Forskning anses vara då ett bolag har 
för avsikt att få fram ny kunskap, sökande efter alternativa material och utvärdering av 
processer. Utveckling anses uppkomma när företaget har som mål att genom utveckling 
färdigställa ex. en produkt och i framtiden sälja denna och erhålla positiva kassaflöden. 
(IFRS 2012, s. 551). Forskning skall kostnadsföras när den uppkommer medan 
utveckling skall redovisas som en tillgång i balansräkningen (IFRS, 2012, s. 553). Ur 
uppsatsens perspektiv är det dessa kostnader som senare kommer resultera i en 
informationsasymmetrisk proxy.  
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1.2 Problemdiskussion  
Med problembakgrunden i bagaget riktas intresserade blickar gentemot denna forskning 
som utförts inom informationsasymmetri och insiderhandel. Det intressanta blir således 
att belysa huruvida den informationsasymmetri som aktiemarknadens verkställande 
direktörer kan tänkas inneha, i olika grader påverkar insiderhandelns avkastning, och 
hur den varierar mellan olika bolag och insiderpersoner. Läsaren bör därför ställa sig 
frågan om alla aktörer handlar på samma beslutsunderlag som insynspersoner, och 
huruvida en privatperson skulle kunna följa dessa insynspersoner och därmed kopiera 
deras avkastning.  
 
Många studier har genomförts med syftet att undersöka huruvida insiders tillgodogör sig 
abnormala avkastningar. En tongivande studie gällande både insideravkastning och 
informationsasymmetri är Jaffes och Finnertys från 1974. Studien visar att insiders har 
mer information än resterande del av marknaden och att detta i sin tur bidrar till att 
insiders erhåller en högre kumulativ avkastning än marknaden. Dessa resultat är i 
enlighet med Finnerty (1976), Seyhun (1986), Rozeff och Zaman (1988), Lin och Howe 
(1990) och slutligen Jeng et al (1999). Tilläggas skall att majoriteten av dessa studier är 
utförda på den amerikanska aktiemarknaden. Gällande den svenska marknaden är denna 
typ av studier mer sällsynt. Det har dock genomförts ett antal studier med delade 
resultat. En studie som uppmärksammats i Sverige inom detta område är Rundfelts från 
1989. Resultatet av denna studie visade att insiders inte erhåller abnormal avkastning 
jämfört med index. Vidare finns det svenska studier som är mer enhälliga med de 
amerikanska studiernas resultat. Nilssons (2003) och De Ridders (1989) studier visar att 
marknaden reagerar starkt på information om insiderhandel. Dock visade endast Nilsson 
(2003) att insiders som handlar på Stockholmsbörsen faktiskt slår index och erhåller 
abnormala avkastningar. Det finns ingen svensk studie utförd ur ett 
informationsasymmetriskt perspektiv med forskning och utveckling som förklarande 
variabel för insideravkastning. Det har genomförts en omfattande amerikansk studie 
inom just detta område, där författarna (Aboody och Lev) har använt forskning och 
utveckling som proxy för informationsasymmetri och undersökt huruvida insiders 
avkastning samvarierar med denna förklaringsvariabel. Denna uppsats forskning 
använder svensk data, inom liknande förutsättningar vilka Aboody och Lev lagt 
grunden för, och är därmed först med att belysa detta fenomen i nordiska förhållanden.  
 
Aboody och Lev har använt forskning och utveckling som förklarande variabel för 
insiders avkastning. Undersökningen är baserad på data mellan perioden 1985-1997 och 
inkluderar 323 949 transaktioner och 10 013 företag. Uppsatsen är väl renommerad och 
har citerats över 800 gånger i andra rapporter. Studiens resultat visar att insiders 
avkastning, i företag med stor andel FoU kostnad i förhållande till årsbudget, resulterar i 
mycket högre avkastning jämfört med företag som har liten, eller alternativt ingen 
forskning och utvecklingsavdelning (Aboody och Lev, 2000). Aboody och Lev skriver 
att detta är en indikation på att insiders tar fördel av denna informationsasymmetri och 
därmed erhåller högre avkastning på sina investeringar. Vidare antyder Aboody och Lev 
att FoU är en stark bidragande faktor till abnormala insideravkastningar. Denna studie 
kommer att användas i senare delar av denna uppsats, då den undersöker det författarna 
vill analysera på den svenska aktiemarknaden.  
 
Det intressanta blir således att jämföra detta med informationsasymmetri, särskilt då 
forskning antytt att informationsasymmetri leder till bristande prissättning av aktier som 
i sin tur exploateras av insiders och andra aktörer (Healy et al. 2001). Detta är i enlighet 
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med Leland och Pyle (1977) och deras forskning kring signalteori, som hävdar att ett 
företag kan påverka marknadsvärdet av sitt företag. Deras studie kring signalteori och 
insiderhandel visar att insiderhandel i sig påverkar ett bolags interna effektivitet, då det 
kan ses som ett steg i förmedling av information till marknaden om ett företags riktiga 
värde. Följaktligen innebär detta att insiders som handlar i det egna bolaget anser att 
bolaget är undervärderat. För att ännu tydligare undersöka dessa områden är teori kring 
beteendebaserad finansiell ekonomi intressant. Denna teori undersöker varför aktörer 
agerar som de gör på aktiemarknaden samt undersöker om insiders handlar på andra 
incitament utöver ökad rikedom. Detta är intressant ur uppsatsens syfte då det kan öka 
förståelsen kring hur och varför insiders väljer att agera som de gör. Det huvudsakliga 
argumentet kring beteendebaserad finansiell ekonomi är att investerare inte är 
fullkomligt rationella när det gäller att ta beslut, då deras beslut påverkas av erfarenhet 
och attityd kring risk. Detta är inte i enlighet med EMH som säger att människor är 
“rationella och risk averta”. Kallunki et al. (2009) menar att insiders handlar på 
aktiemarknaden av flera skäl och att de verkar besitta mer information än marknaden i 
övrigt. De två vanligaste orsakerna uppges vara av skattemässiga- och 
diversifieringsskäl. 

 
Med denna information given ur ett svenskt perspektiv kvarstår fortfarande frågetecken 
kring insiderhandelns abnormala avkastningar och dess samvarians med 
informationsasymmetri. Ur ett teoretiskt perspektiv ska det inte vara möjligt att 
systematiskt slå index (Fama 1970). Eugene Fama (1970) är grundaren av denna teori, 
vars namn är den effektiva marknadshypotesen (EMH). Vidare proklamerar samma 
teori att insiders inte besitter information som i sin tur kan leda till abnormala 
avkastningar. Detta är helt motsägande i jämförelse med de resultat vi presenterat 
tidigare, att insiders på regelbunden basis faktiskt slår index. Tilläggas bör att Fama och 
EMH på senare år fått utstå en del kritik, då det enligt flertalet studier är uppenbart att 
marknaden inte är fullkomligt effektiv. Yen och Lee (2008), Lim och Brooks (2009), Ito 
och Sugiyama (2009) har alla kommit fram till att marknaden inte är enhälligt effektiv. 
De menar att marknadens effektivitet varierar över tid. Detta har i sin tur lett till att 
EMH:s fortlevnad diskuteras i samförstånd med den adaptiva marknadshypotesen 
(AMH). Lo (2004, 2005) menar att AMH är evolutionen där EMH lever i symbios med 
beteendebaserad finans. 
 
Problemdiskussionen har diskuterat huruvida insiders slår index på systematisk basis 
och om graden av informationsasymmetri kan vara en drivande faktor av detta. Vidare 
har diskussion utförts utifrån EMH och AMH. Utifrån de resultat och teorier som 
nämnts finns svårigheter i att kunna dra en slutsats. Det finns resultat som tyder på att 
insiders erhåller abnormal avkastning och att graden av informationsasymmetri kan vara 
en drivande faktor bakom detta. Det finns även resultat och teori som antyder att det 
inte stämmer. Detta lämnar problembakgrunden och problemdiskussionen i ett väldigt 
intressant ingenmansland. Detta ingenmansland mellan motsägelsefulla resultat är vad 
uppsatsen ämnar exploatera. Fokus kring problem, analys och slutsats kommer att 
inriktas gentemot insiders avkastning i relation till om bolaget aktiverar FoU och om 
detta är en bra indikator på informationsasymmetri. Vidare finns indikationer på att 
insiderhandel i högre grad sker i bolag med FoU. Författarna ser fram emot det som 
komma skall i uppsatsen, då någon liknande forskning inte har utförts på den svenska 
aktiemarknaden. Förhoppningen blir vidare att uppsatsen kan öka förståelsen för 
insiderhandel, informationsasymmetri, signalteori, beteendebaserad finansiell ekonomi 
och dess relativa avkastning på Stockholmsbörsen. 
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1.3 Problemformulering 
- Leder högre grad av informationsasymmetri till högre avkastning för insiderhandeln? 

1.4 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att kartlägga om graden av informationsasymmetri påverkar den 
lagliga insiderhandelns avkastning. Detta kommer att mätas genom att studera insiders 
nettoköp i bolag med forskning och utveckling och insiders nettoköp i bolag utan 
forskning och utveckling. Syftet med uppsatsen är även att undersöka skillnader i 
avkastningsnivåer bland de bolag som innehar olika forsknings och 
utvecklingskostnader.  

! Det första delsyftet avser att undersöka huruvida insiders som handlar i FoU-
bolag erhåller högre avkastning än insiders som handlar i bolag utan FoU 
kostnader. 

! Det andra delsyftet har för avsikt att undersöka huruvida insiders erhåller 
högre avkastning på sin handel i bolag med en hög grad av FoU än i bolag utan 
FoU. 

! Delsyfte nummer tre avser undersöka om insiderhandeln i bolag med HögFoU 
genererar högre avkastning än insiderhandel som sker i bolag med LågFoU. 

 
 
1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Det teoretiska tillskottet, vilket denna uppsats ämnar bidra till, är framförallt den 
empiriska studie som utförts. Syftet med empirin blir därmed att ge ytterligare 
information och beslutsunderlag till investerare på Stockholmsbörsens Small-, Mid-, 
och Large-Cap listor. Författarna vill belysa hur investerare kan följa insiderhandel och 
dra fördel på den eventuella informationsasymmetri som kan tänkas existera på redan 
nämnda svenska börslistor. Det teoretiska bidraget är vidare att ge intressenter av 
informationsasymmetri och insiderhandel ytterligare incitament att utföra större och mer 
omfattade studier som kan tänkas undersöka fler insynspersoner än bara den 
verkställande direktören. 
 
Denna studie kan antas förbättra förståelsen om insynshandel inom företag med hög 
respektive låg informationsasymmetri på stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-
Cap listor. Denna uppsats introducerar därmed ett nytt perspektiv på 
informationsasymmetri och insiderhandel på den svenska marknaden. Vidare kan 
uppsatsen bidra till en ökad diskussion och medvetenhet angående insynshandel samt 
informationsasymmetri. Detta i sin tur kan leda till fler samt mer ingående studier med 
liknande inriktningar vilka kan föra en utvecklad diskussion. Det praktiska bidrag denna 
uppsats tillför är främst till investerare på den svenska aktiemarknaden. Studiens 
resultat kommer att indikera en potentiell lönsamhet i att följa samt imitera 
insynshandel i bolag med uppvisad informationsasymmetri. Författarna hoppas även att 
studien har möjlighet att öka fokus på insiders och deras innestående informativa 
fördelar. Uppsatsen har därför potentialen att öka uppmärksamheten kring 
informationsasymmetri på den svenska aktiemarknaden och i framtiden leda till mer 
omfattande forskning. 
 
1.6 Avgränsningar  
Denna del kommer att tydliggöra ramar och de delar författarna valt att bortse från, ergo 
saker vilka av praktiska eller tekniska skäl valts att tas bort. Insiderhandel kan 



 
 

 7 

kännetecknas som både laglig och olaglig. Insiderlagstiftningen (SFS 2000:1087, 3–5§) 
behandlar skillnaden mellan laglig och olaglig handel. Författarna kommer i uppsatsen 
endast att undersöka sådan handel med aktier som anses laglig. Uppsatsen kommer även 
endast att undersöka nettoköptransaktioner av aktier gjorda av företagets verkställande 
direktör (VD). Anledningen till att inte undersöka säljtransaktioner är att detta inte 
överensstämmer med problemformuleringen och syftet. Nettoköptransaktioner är det 
enda som är relevant ur ett problemperspektiv. En avgörande anledning till att endast 
titta på nettoköp är även av förenklingsskäl. Författarna har valt att endast undersöka 
Stockholmbörsens, Nasdaq OMX Stockholm AB, Small-, Mid- och Large-Cap listor.  
 
På dessa listor kommer endast bolag som varit registrerade i minst 5 år att tas med i 
undersökningen, anledningen till detta är att underlätta inhämtningen av data. Vidare 
leder detta till att bortfallet huvudsakligen sker på Small-Cap då flest antal nytillkomna 
företag återfinns där. All insynshandel kommer följaktligen att inhämtas från 
Finansinspektionens webbsida. Därmed kommer studien endast att beröra insynshandel 
som är rapporterad till FI vilket innebär att data som av okänd anledning inte 
rapporterats inte kommer att tas med i beräkning. Undersökningen kommer att täcka 
perioden 2003-01-01 till 2012-12-31 då författarna anser att denna period är tillräckligt 
lång för att erhålla trovärdiga resultat. Därmed anser författarna att studien endast är 
generaliserbar för denna period. Studien kommer innefatta nettoköptransaktioner av 
aktier, oavsett köpeskilling. Författarna har valt att inte göra någon begränsning 
gällande köpeskilling för att få med högst antal möjliga transaktioner inom den valda 
perioden. Avslutningsvis kommer studien inte att behandla courtage eller skatter i 
beräkning av avkastning. Detta val har gjorts av två anledningar, dels därför att 
courtaget är relativt lågt och av den orsaken att det varierar kraftigt mellan olika 
mäklare. Skatterna har tagits bort av praktiska skäl för att underlätta beräkningar. 
Undersökningen kommer även endast att beröra svenska bolag. Studien kommer även 
att mäta och diskutera skillnader i handelsfrekvens (köptransaktioner). Studien kommer 
inte att beröra om insiders på systematisk basis överträffar index. 
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2. Teoretisk Metod  
Denna studie kommer att konstrueras enligt kvantitativ metod med ett deduktivt 
angreppssätt. Detta betyder att författarna kommer att samla in kvantitativ data. Den 
insamlade informationen kommer bestå av insynshandel och aktiedata på 
Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap listor. Datainsamlingen kommer sedan 
att appliceras på teorier och tidigare forskning för att framställa relevanta hypoteser 
utifrån problemformulering och syften.  

	  
2.1 Kunskapssyn  
Kunskapssyn, eller epistemologi, är en väsentlig del av det paradigm som denna 
kvantitativa undersökning beror av. Detta då den grundar det synsätt författarna 
använder sig av gällande på vilket sätt kunskap skall skapas (Bryman och Bell, 2011, s. 
29-39). Epistemologin består av två huvudsakliga inriktningar, hermeneutik och 
positivism. Hermeneutiken grundar sig i att samhällsvetenskapliga studieobjekt inte 
överensstämmer med den naturvetenskapliga synen (Davidson och Patel, 2011, s.28ff). 
Med andra ord kan hermeneutiken sägas handla om tolkningar av individers sociala 
interaktioner, och därigenom försöker forskaren förstå detta sociala samspel (Bryman 
och Bell, 2005, s. 29).  
 
Denna tolkningssyn som Bryman och Bell framställer av sociala aktörer, tar därmed 
beaktanden av olika uppfattningar om verkligheter, och menar att detta skall påverka 
forskningen, och vidare tolkas utifrån olika referensramar. Författarna vill i denna 
uppsats undersöka om graden av informationsasymmetrin påverkar insiderhandelns 
avkastning. Uppsatsen kommer inte att ta hänsyn till subjektiva tolkningar av data från 
utomstående. Hermeneutikens motsvarighet, positivismen, grundar sig på teorier om att 
kunskap skall präglas av naturvetenskaplig teori. Det huvudsakliga budskapet 
positivismen proklamerar är att endast observerbara företeelser som kan kvantifieras är 
legitim kunskap (Davidson och Patel, 2011, s.26ff). Arbnor och Bjerke (1994, s.62) 
förklarar detta på ett mer lätt förståeligt vis. De menar att positivistens intentioner är att 
"förklara något", där hermeneutikern ämnar "skapa förståelse".  
 
Ur denna uppsats perspektiv lämpar sig inte en studie utifrån det hermeneutiska 
paradigmet. Positivismen är ur problemformulerings perspektiv ett klokt val, då 
författarna vill studera den sociala verkligheten utifrån liknande verklighetsbild, metod 
och princip. Med hänsyn till den kvantitativa studie uppsatsen ämnar utföra och därmed 
analysera bör resultatet, enligt positivismen, endast påverkas av data och fakta som 
inhämtats från verkliga situationer. Detta uppfylls genom att författarna kan verifiera 
data med verkligheten, vilket påverkar validitet och reliabilitet positivt. Föregående 
påstående stämmer på ett bra sätt in på uppsatsens tillvägagångssätt och lämpar sig 
därför väl. Till författarnas kännedom är studien unik, med detta menar författarna att 
incitamenten att producera en intressant forskningsrapport ökar. Vidare har 
informationsasymmetri ur ett avkastningsperspektiv aldrig undersökts på 
Stockholmsbörsen och förhoppningen med denna objektiva undersökning är att 
tillgodose detta till andra forskare intresserade av Stockholmsbörsen. Undersökningen 
kommer att underbyggas med ett hypotestest och dess statistiska samband. Sedan 
kommer en uppföljning av detta ske med slutsatser. Författarnas intention är att vara 
objektiva och inte låta sig påverkas av eventuell förförståelse. Förförståelsen är 
borttagen ur denna rapport då författarna inte anser att det existerar förförståelse som 
kan påverka uppsatsens struktur och slutsats. Sammanfattningsvis har detta avsnitt 
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förklarat och diskuterat vilket paradigm författarna ämnar använda. Detta har sedan 
anknutits till uppsatsens struktur för att understryka viktiga val. Avslutningsvis har detta 
avsnitt argumenterat för en positivistisk kunskapssyn då använder sig av objektiva 
observationer och inte sociala interaktioner.  
 
2.2 Vetenskapligt synsätt och perspektiv 
Studiens verklighetsuppfattning, också känd som ontologi, utgör ett förklarande syfte av 
studiens kunskapssyn. Bryman & Bell (2011) förklarar att ontologi berör diverse 
antaganden om att "ting och sociala företeelser" ska uppfattas som en enhet, såsom, en 
"faktisk yttre verklighet" eller som en produkt av aktörernas subjektiva uppfattningar. 
Inom ontologin finns huvudsakligen två synsätt, konstruktionism och objektivism. 
Konstruktionismen förklaras genom de företeelser sociala aktörer skapar genom sitt 
samspel. Objektivismen bygger på att sociala företeelser är existentiellt oberoende av 
varandra, det vill säga att sociala aktörer inte har någon påverkan på varandra. (Ibid, s. 
37) 
 
Utifrån denna uppsats problemformulering är objektivismen mest implicerbar. Vidare 
kan det tilläggas att objektivismen definieras av "sanning" och att observationer "är som 
de är", vilket understryker objektiviteten denna uppsats eftersträvar. Detta kan även 
härledas till den positivistiska kunskapssynen då objektivismen är en förlängning på den 
naturvetenskapliga teorin, som går ut på att förklara observationer. Författarna skall  ur 
ett statistiskt perspektiv undersöka om informationsasymmetri verkligen påverkar 
insiderhandels avkastning. Detta kräver ett objektivt tillvägagångssätt, då data ej skall 
vara subjektiv. 
 
2.3 Angreppssätt  
Som redan nämnts kommer denna uppsats, och dess forskningsprocess, utgå från teori 
och tidigare forskning som genomförts direkt och indirekt på området uppsatsen ämnar 
utforska. Direkt via den forskning som genomförts på informationsasymmetri och 
insiderhandel och även indirekt via informationsasymmetrin och teori kring varför 
insider handlar. Vid användande av dessa teorier och relaterad forskning styrks 
reliabiliteten och validiteten i vår problemformulering och det deduktiva angreppssättet 
författarna valt att använda sig av. Då forskning kring informationsasymmetri och dess 
påverkan på insiderhandelns avkastning inte undersökts på Stockholmsbörsen måste 
denna uppsats ses som nytänkande och inte kompletterande. Mer förklarande kan det 
påstås att uppsatsens problemformulering och syfte ämnar specificera ett tidigare 
outforskat område på den svenska aktiemarknaden. Utgångspunkten är att testa detta 
område genom teorier och forskning kring informationsasymmetri och insiderhandel. 
Teori och forskning kring den effektiva och adaptiva marknadshypotesen kommer 
endast att vara med i underbyggande syfte till diskussion. Detta för att lättare kunna 
analysera och dra slutsatser kring de svar uppsatsen kan tänkas delge och även ge 
infallsvinklar till framtida forskning inom området.    
 
Den deduktiva arbetsprocessen underbyggs av insamling och bearbetning av rådata som 
ligger väl till hands med den koppling som tidigare gjorts i uppsatsen till objektivism 
och positivism (Davidson och Patel, 2011, s.23-26). Teori och forskning kring 
informationsasymmetri och insiderhandel kommer sedan att ligga till grund för de 
hypoteser vi ämnar testa. Därefter följer process där hypoteserna operationaliseras till 
forskningsbara fakta. 
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Olsson och Sörensen (2011) skriver att det deduktiva angreppssättet avser att dra 
generella slutsatser om den verklighet forskning ämnar undersöka genom teoretiska 
antaganden i en empirisk undersökning. Syftet är vidare att kombinera teori och 
forskning samt därmed, ur ett svenskt perspektiv, i en aldrig tidigare komponerad 
uppsättning, framställa underlag för de variabler vi empiriskt valt att undersöka. 
     
2.4 Kvantitativ metod  
Eftersom denna uppsats ämnar undersöka huruvida det finns något samband mellan 
informationsasymmetri och insiderhandelns avkastning lämpar sig en kvantitativ studie. 
Författarna kommer att samla in data som endast, ur ett praktiskt perspektiv, går att 
bearbeta med en kvantitativ studieinriktning. Vidare är denna ansats mest lämplig då 
författarna vill bearbeta empirisk data och kvantifierbar data. Att använda sig av en 
kvalitativ studie har aldrig varit aktuellt ur denna studies perspektiv. Bryman och Bell 
(2005, S. 40) instämmer i författarna resonemang, då de anser att en kvantitativ studie 
lämpar sig bäst för en studie med en positivistisk epistemologi, objektivt paradigm och 
en deduktiv ansats.  
 
2.5 Litteratursökning  
Denna uppsats är underbyggd av en omfattande litteratursökning. Litteratursökningen är 
genomförd elektroniskt på "World Wide Web" och fysiskt i Umeå universitetsbibliotek. 
Uppsatsens litteratursökning är uppdelad i tre olika processer. Den elektroniska 
litteratursökningen har genomförts via Google Scholar, SSRN, Business Source 
Premier, Emerald och Ebsco. Den första delen bestod av en övergripande inläsning över 
dagsaktuella finansiella resonemang av gamla, såsom nya grundteorier. Däribland den 
effektiva marknadshypotesen av Fama och den adaptiva marknadshypotesen av Lo. 
Syftet med arbetssättet var att skapa en övergripande del och underlätta senare arbete att 
hitta relevanta studier med anknytning till problemformulering och syfte. Några av 
sökorden som användes var: behavioral finance, efficient market hypothesis, adaptive 
market hypothesis, information asymmetry och signal theory.  
 
Steg två i litteratursökningen bestod av att söka upp teori och studier i relation till given 
problemformulering och syfte. Som en följd av detta nischades vår problemformulering 
med utgångspunkt ur tidigare forskning. Detta för att få en studiemässig grund i syftet 
samt ge uppsatsen möjlighet att belysa ett ej tidigare utforskat område. I detta fall, 
informationsasymmetri i direkt relation till insiders avkastning. Några utav sökorden 
som användes var: insidertrading, insidertrading and information asymmetry, insiders 
avkastning, insideravkastning i Sverige och abnormal insideravkastning. Alla dessa 
områden och dess relaterade studier har påverkat författarna och deras val av metod och 
syfte. Övergripande har strukturen för litteraturinhämtning genomförts på detta sätt för 
att i del tre kombinera dessa områden i ett sökområde i direkt relation till 
problemformuleringen. Sökord i det tredje steget har innefattat: insider gains and 
information asymmetry och insider gains and Research & Development. Inom dessa tre 
steg har även artiklar hittats genom refereringar och hänvisningar i eftersökta artiklar. 
 
2.6 Källkritik  
Att vara källkritisk är essentiellt för att upprätthålla en trovärdig och välgrundad nivå på 
uppsatsen. Särskilt då uppsatsens forskningsområde delvis baseras på tidigare utförd 
forskning och teori. Ett välanvänt verktyg för att upprätthålla en godtycklig kritisk 
granskning har framställts av Ejvegård (2003). Denne menar att en författare bör ställa 
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tre krav vid källhänvisning. Dessa krav är äkthetskravet, oberoendekravet och 
färskhetskravet (Ejvegård, 2003, s. 62-65). Hur uppsatsen kommer att försöka 
upprätthålla en godtycklig nivå utifrån dessa tre krav kommer att beskrivas utifrån en 
trestegsprocess senare i detta avsnitt. 

För att underbygga uppsatsen och dess teoretiska referensram används huvudsakligen 
vetenskapliga artiklar. Majoriteten av de använda vetenskapliga artiklarna har 
genomgått peer-review. Vidare har författarna vid refererande försökt använda 
primärkällor i största möjliga utsträckning, detta för att upprätthålla äkthetskravet. För 
att ytterligare ge trygghet och objektivitet till litteratursökning av källhänvisning har 
artiklar uppsökts på väl renommerade databaser så som SSRN, Google Scholar, EBSCO 
och Emerald. Dessa databaser har även använts för att leta artiklar ur ett dagsaktuellt 
perspektiv för att tillfredsställa färskhetskravet. 

Vid val av artiklar har två faktorer vägts in. Först och främst har författarna letat efter 
artiklar som utifrån problemformulering och syfte ansetts vara av relevans. Detta för att 
på ett genomtänkt och logiskt vis underbygga slutsats med en relevant teoretisk 
referensram. Här har författarnas erfarenhet och generella kunskap inom finansiella 
teorier vägts in och dess kunskap uppdaterats i och med läsningen. Stöd vid val av 
relevanta teorier har även hämtats från amerikanska studier vilka ansetts vara liknande 
denna uppsats och inkluderat såväl informationsasymmetri och insiderhandel. Eftersom 
svenska studier inom området informationsasymmetri är få till antalet är det mestadels 
amerikanska studier som har använts. Den andra faktorn som påverkat val av källor är 
publiceringsdatum. I de flesta fallen har författarna börjat läsa äldre artiklar och sedan 
gått framåt i tiden för att studera och reflektera över grundteorins förändring och 
aktualisering. Ett konkret exempel på detta är Famas (1970) teorin om EMH som sedan 
kompletteras med Lo (2004, 2005) artiklar om AMH. 

En uppsats som här bör nämnas är Aboody och Levs (2000) studie om 
informationsasymmetri, forskning & utveckling samt insideravkastning. Denna uppsats 
är en amerikansk version av vår uppsats och ligger till grund för många metodiska och 
statistiska val. Denna uppsats har därför granskats mer än de andra, för att säkerställa 
vår uppsats trovärdighet och substans. 
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3 Teoretisk referensram  
Informationsasymmetri är ett väl exploaterat ämne där forskningsresultat påvisat att 
personer med värdefull information kan nyttja denna för att erhålla abnormala 
avkastningar. Detta tyder på att incitament existerar för företagsledare att förvränga 
och undanhålla viktig bolagsinformation från marknaden. Vidare leder detta till 
signalteori vilken är en förlängning av informationsasymmetri och som menar att 
insiders kan påverka ett noterat bolags grad av informationsasymmetri genom den 
signaleringseffekt som insiderhandeln i sig medför. Det första steget i undersökningen 
är således att ur ett teoretiskt perspektiv ge underlag till varför investerare och i 
synnerhet insiders handlar på aktiemarknaden. Kapitlet ämnar utreda dessa teorier och 
dess modeller i syfte att underbygga studiens problemformulering och möjliggöra 
analys och slutsats av empiri i senare del av uppsatsen.     

3.1 Varför handlar insiders? 
Den forskning som utförts i syfte att finna motiv och faktorer som påverkar varför 
insiders handlar pekar på ett antal olika alternativ. Dessa faktorer är bland annat 
familjelojalitet, skattemässiga eller diversifieringsmässiga skäl. De studier som 
genomförts har kommit fram till likartade resonemang och slutsatser. 
 
Först och främst är det viktigt att påpeka att detta är ett tämligen outforskat område som 
dessutom, när det väl undersökts, kan vara svårt att generalisera. Flertalet av de forskare 
som observerat och studerat insiders och deras beteendemässiga skäl har kommit fram 
till att dessa individer är svåra att tolka och av naturliga skäl, i regel, tenderar att vara 
tystlåtna. Forskare har studerat detta intressanta område och funnit ett antal skäl till 
varför insiders handlar. Syftet med dessa faktorer är också att belysa det brus som kan 
tänkas uppstå när en insider handlar och att insiders inte bara handlar ur ett 
informationsasymmetriskt perspektiv.  
 

• Informationsövertag:  
Cheng et al. (2007) och Lakonishok och Lee (2001) är överens om att insiders 
utnyttjar sitt informationsövertag vilket de besitter gentemot resterande delar av 
marknaden. Handeln domineras av köp inför stundande positiva nyheter och av 
sälj inför negativa nyheter. Detta går att koppla till Cheng et al. (2010) slutsats 
som påstår att insiders av signalskäl väljer att hålla på negativa nyheter. 
Kopplingen mellan dessa studier skulle därför kunna vara att insiders väljer att 
hålla på negativa nyheter för att själva hinna sälja av aktier och på sådant sätt 
minimera egna förluster. En studie som tagit detta ytterligare ett steg vidare är 
den av Ravina och Sapienza (2010), som finner att VD är den individ som är 
mest informativ när denne köper och när denne säljer före en vanligen 
informationsrik period, exempelvis kvartalsrapporter och bokslut. Det viktiga 
att ta med från dessa studier och deras respektive slutsatser, är att insiders har 
möjlighet och aktivt planerar för sina transaktioner samt att det finns evidens 
att de utnyttjar informationsövertaget vilket de besitter gentemot resterade del 
av marknaden.  

 
• Portföljdiversifiering:  

Diversifiering av portföljer är något som många investerare negligerar. I 
motsats till den generelle investeraren är diversifiering något som insiders 
prioriterar högt när de handlar aktier, i synnerhet handel i det egna bolaget. 
Kallunki et al. (2009) konkluderar att svenska insiders ofta handlar aktier av 
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diversifieringsskäl. Detta är i enlighet med portfölj-diversifierings hypotesen 
som menar att insiders allokerar sina tillgångar för att minimera risken att 
förlora värde på sina tillgångar, då deras innehav i insynsrelaterade aktier 
tenderar att vara stora. När diversifieringen, i form av sälj/köp av egna aktier 
genomförs, är detta ofta för att öka/minska den personliga likvida nivån. Vidare 
tyder detta på att insiders är mer benägna att sälja aktier när deras innehav är 
stora i egna bolaget samt mer benägen att köpa när deras insiderinnehav är litet. 
(Huddart och Ke, 2007) 

 
• Unika preferenser: 

Viktigt att poängtera är även insiders individuella preferenser, såsom utbildning 
och erfarenhet. Dessa påverkar i allra högsta grad insiders beteenden och 
handelsmönster. Ett intressant mönster som forskare funnit är att insiders 
tenderar att handla aktier i bolag med låga marknadsvärden och som präglats av 
kraftig negativ kursutveckling (Seyhun, 1986 och Rozeff och Zaman, 1988). 
Detta faktum går att jämföra med slutsatsen andra forskare gör gällande att 
investerare föredrar att köpa "lotteri-aktier". Slutsatsen här skulle kunna dras 
till att insiders använder sin personliga erfarenhet och kunskap inom branschen 
för att genomföra affärer som leder till abnormal avkastning. I synnerhet då 
insiders är exempelvis VD för ett bolag som upplevt en påtaglig nedvärdering 
av sitt marknadsvärde och nu kan tänkas vara på väg att utvecklas i positiv 
bemärkelse. Ett annat perspektiv som undersökts är huruvida insiders tenderar 
att köpa aktier när bolaget befinner sig i tillväxtfas eller mognads-fas. Här har 
Rozeff och Zaman (1988) funnit att insiders hellre köper aktier i mogna bolag 
än i bolag som befinner sig i tillväxtfas. Detta överensstämmer med forskning 
som kommit fram till att insiders försöker undvika personliga förluster med, 
om möjligt, olagliga medel, som till exempel att hålla på negativa nyheter eller 
att sälja av aktier innan intensiva rapportperioder. Ur ett diskussionsperspektiv 
och utifrån dessa slutsatser kan det argumenteras för att insiderhandel är ett 
tecken på att ledningen finner det egna bolaget undervärderat. Seyhun (1992) 
utvecklade sin föregående studie till att studera insiders motiv för handel 
ytterligare en gång. Denna gång fann Seyhun ett positivt statistiskt samband 
mellan ett bolags värdestegring och insider-sälj och likaså ett positivt samband 
mellan värdeminskning och insiderköp. Att insiders försöker sälja på toppar är 
enkelt att förstå då de antagligen säljer för att likvidera aktier. När insiders 
köper, efter en negativ kursutveckling, kan vara för att de anser aktien 
undervärderad, men även för att stödköpa aktien och sända signaler till 
marknaden att de tror på företagets framtid. Dessa forskningsresultat stärker 
bilden av att insiders medvetet utnyttjar signalen de sänder vid insiderhandel i 
det egna bolaget. 

 
• Skattemässiga skäl: 

Studier utförda i USA och i Sverige har enhälligt kommit fram till att det 
förekommer att insiders säljer sina aktier av skattemässiga skäl. Forskarna har 
kommit fram till två huvudsakliga skäl där Shefrin och Statman (1984) 
konkluderar att insiders, trots deras motvillighet att realisera förluster, dock gör 
detta på regelbunden basis, endast för att kvitta vinster mot förluster i slutet av 
beskattningsåret. Den andra anledningen, vars resultat presenterats av Jin och 
Kothari (2008) menar att VD i synnerhet skjuter upp beskattning genom att inte 
realisera vinster, då detta skulle leda till ytterligare beskattning. Istället väntar 
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de med realisering i hopp om att kunna kvitta eller göra andra avdrag och på så 
vis minimera skatteeffekten.  
 

3.2 Informationsasymmetri 
Även om ett antal skäl kan anföras till att insiders handlar är det dominerande skälet för 
handel att utnyttja sitt informationsövertag. Detta leder in på området om 
informationsasymmetri. Syftet med informationsasymmetri som teoretisk utgångspunkt 
grundas i dess direkta anknytning till denna uppsats problemformulering och syfte. 
Informationsasymmetri kan beskrivas som att två parter har information om, exempelvis 
en aktie, men där den ene av dessa två har mer information, som i sin tur leder till bättre 
beslutsunderlag. Informationsasymmetri har diskuterats i cirka 50 år och är fortfarande 
ett väl diskuterat ämne. Med hjälp av diverse regelverk (insiderlagstiftning) har försök 
gjorts att begränsa utnyttjande av informationsasymmetri på aktiemarknader. 
Insynspersoner, i denna uppsats fall VD:ar, kan antas ha mer information om bolagets 
verksamhet och dess framtida möjligheter än övriga marknaden. Detta är en 
informationsasymmetri som en VD kan dra nytta av, och därmed erhålla högre 
avkastning.  
 
Aboody och Lev (2000) undersökte på den amerikanska marknaden huruvida insiders i 
bolag med forskning- och utvecklingskostnader erhåller abnormal avkastning i 
förhållande till insiders i bolag utan forskning- och utvecklingskostnader. Uppsatsen 
kommer metodiskt efterlikna Aboody och Lev (2000) och därmed applicera deras 
metod på den svenska aktiemarknaden. En betydelsefull skillnad är att denna uppsats 
ämnar undersöka graden av informationsasymmetri där Aboody och Lev (2000) endast 
undersökte informationsasymmetri som helhet. Deras artikel och metod kommer att 
presenteras utförligt i kapitel 5 – Praktisk metod.  
 
3.2.1 Citroner 
Det första omfattande verket om informationsasymmetri är skrivet av George Akerlof 
(1970, s. 489-490). Akerlof menar att informationsasymmetri alltid kommer att leda till 
att varor av lägre kvalité kommer att säljas på en marknad. Detta tyder in sin tur på att 
köpare och säljare inte besitter samma kunskap om varans skick. Följden av detta blir 
att köparen kommer att värdera alla citroner på marknaden lika. Vilket betyder att 
säljare kommer utnyttja detta och sälja citroner av sämre kvalité till samma pris som en 
"normal" citron. Detta fenomen kallas, i akademiska sammanhang, ofta för ”adverse 
selection”. Utkomsten av detta blir därmed att marknaden endast kommer att bestå av 
citroner av sämre kvalité. 
 
Vidare finns fler teorier kring informationsasymmetri som går att knyta an till 
uppsatsens problemformulering och syfte. Enligt Huddart och Ke (2007, s. 198) är det 
huvudsakligen två stycken förklarande variabler som kan antas vara ett mått på 
informationsasymmetri i marknadsnoterade bolag. Den första variabeln syftar till att  en 
intressent kan studera den historiska variansen i ett bolags aktiekurs, då den historiska 
variansen kan förklara volatilitet och ge en indikation av hur aktien tenderar att röra sig. 
Den andra indikatorn för informationsasymmetri består av insiders träffsäkerhet i 
investeringar. Informationsasymmetrin kan antas vara högre om insiders tenderar att slå 
index och erhålla abnormala avkastningar. Denna uppsats är väldigt intressant ur vårt 
problemformuleringsperspektiv, som vill undersöka om insiders erhåller högre 
avkastning i bolag med en högre grad av informationsasymmetri. Lakonishok och Lee 
(2001) kom i sin studie fram till att insiders aktivt väljer att handla på 
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informationsasymmetri. Då insiders vid handel, av det egna bolagets aktier, tenderar att 
basera detta på information om att bolagets aktie är undervärderad. Vidare skriver de att 
bolag som har fler analytiker vilka aktivt värderar bolaget tenderar att vara mer rättvist 
prissatta. Slutligen är det viktigt att poängtera att de flesta forskare inom området 
informationsasymmetri är enhälliga i sina slutsatser, vilka visar att 
informationsasymmetri påverkar ett företags essentiella beslut såsom val av finansiering 
och kompensationsdirektiv. Samma forskare menar också att det är uppenbart att 
informationsasymmetri även påverkar marknadsvärde och därmed aktiepriser. (Leland 
och Pyle, 1977, Grossman och Hart, 1981 och Myers och Majluf 1985).   
 
3.3 Beteendebaserad finansiell ekonomi 
För att ytterligare förstå insiders beteende är det av vikt att inkludera beteendebaserade 
teoriaspekter. Beteendebaserad finansiell teori undersöker varför investerare tar de 
beslut de tar och varför de agerar såsom de gör. Ett av de mer kända verken är Tversky 
och Kahnemans "Prospect Theory" (1979). Denna teori säger att människor värderar 
vinster och förluster olika ur ett nyttoperspektiv. Detta betyder därmed att en individ 
blir påtagligt mer stressad över en förlust jämfört med hur glada de blir över liknande 
vinst. Ytterligare en slutsats säger att en individs beslut beror på om den möjliga affären 
presenteras ur vinst eller förlust perspektiv. 

3.3.1 Handelsmönster 
Denna del kommer behandla de handelsmönster individer på aktiemarknaden tar sig an 
och vidare hur de konstruerar sina portföljer, därmed belyses vad som styr investerare 
när de agerar och vidare hur de agerar. De flesta studier inom beteendebaserad finansiell 
ekonomi har utförts internationellt och främst på den amerikanska aktiemarknaden. 
 
En av de mer de kända teorierna är dispositionseffekten av Shefrin och Statman (1984). 
Slutsatsen av studien är att investerare tenderar att sälja aktier med positiv utveckling 
för tidigt och behålla aktier med negativ utveckling för länge, i hopp om att aktien skall 
gå upp igen. Några år efter Shefrin och Statmans studie genomförde Odean två (1998, 
1999) undersökningar som ytterligare bekräftade denna dispositionseffekt. Odean menar 
att investerare hellre realiserar vinster då detta ger en positiv mental effekt, medan 
realisation av en förlust har en stark negativ effekt som kan påverka investerarens 
mentala förmåga under en lång tid. Odean (1998) bekräftar detta genom att visa att 
investerare med erfarenhet av vinstrealisation erhåller högre avkastning än personer som 
precis realiserat en förlust. En annan intressant observation som Odean (1999) finner är 
att personer som handlar mer än genomsnittet överlag gör sämre affärer. Enligt Barber 
och Odean (2002) kan en förklaring av detta vara internet-handel. De menar att internet-
handel har gjort det lättare för investerare att handla med aktier och präglas av för högt 
självförtroende. Kumar (2006) valde att undersöka detta vidare och fann då att individer 
föredrar att handla "lotteri-aktier". Dessa aktier präglas av låga priser och väldigt hög 
volatilitet. 
 
Ett annat perspektiv inom beteendebaserad finansiell ekonomi är en investerarens 
mentala attityd till sin egen förmåga att kunna slå index och följaktligen erhålla 
abnormal avkastning. Detta är särskilt intressant ur uppsatsens perspektiv då en vd 
skulle kunna antas vara väldigt självsäker kring sin egen handel i det egna bolaget. 
Överlag visar studier att investerare sätter för högt värde på sina egna möjligheter att 
göra bra aktieaffärer. Shafir och Tversky (1992) studie visar att investerare 
huvudsakligen gör två fel. Dels felvärderas alltför ofta sannolikheten för ett visst utfall 
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och även konfidensintervallet för just denna investering. En annan studie genomförd av 
Keloharju et al. (2012) överensstämmer med tidigare forskning och visar att investerare 
tenderar att köpa aktier de har en familjär relation till. Detta kan vara att de känner 
någon, eller har arbetat på företaget de valt att handla aktier i. Detta känns som en starkt 
förklarande variabel till varför insiders handlar i det egna bolaget. Då dessa kan antas ha 
betydligt högre kännedom om det egna bolaget, jämfört med exempelvis ett 
konkurrerande bolag i samma bransch.  

Nästa stora område inom beteendebaserad finans har fokuserat på individens 
portföljförvaltning. Överlag är investerare dåliga på att diversifiera sina innehav och 
tenderar att inneha portföljer med liknande uppsättningar av instrument, oavsett om det 
gäller obligationer, aktier eller vanliga fonder. Forskning har även visat att innehavaren 
negligerar kostnader såsom courtage. Goetzmann och Kumar (2003) fann att dessa 
slutsatser var mer applicerbara på yngre investerare med mindre förmögenheter.  

Dessa yngre individer styrs i hög utsträckning av sin självkänsla samt de influenser de 
erhåller av sitt umgänge. Föregående påstående överensstämmer med tidigare forskning 
som nämnts gällande vad som styr investerare. Huberman (2001) tar en annan inriktning 
på sin forskning om portföljallokering. Denne fann ett positivt samband mellan 
portföljallokering och lokal anknytning. Detta betyder att investerare är mer benägna att 
köpa aktier i företag från samma land och närområde. Huberman fann också att 
investerare tenderar att köpa aktier i företag de jobbar på eller har en relation till. Detta 
späder på den generella uppfattningen om att investerare överlag är dåliga på att 
diversifiera sina portföljer. Det allmänt vedertagna inom portföljkonstruktion är att en 
väl diversifierad portfölj bör innehålla 18-20 stycken aktier från olika branscher 
(Markowitz, 1952). Portföljuppsättningen för den generelle investeraren är intressant ur 
uppsatsens perspektiv därför att det ger bakgrundsinformation kring de aktörer som 
insiders möter på aktiemarknaden och även hur de som insynsperson kan tänkas 
konstruera sina privata portföljer.  Barber och Odean (2000) fann att en amerikansk 
investerare i genomsnitt har 4 aktier i sin portfölj. Att insiders, likt den generella 
investeraren, lider av beteende bias diskuteras även i studien av Kallunki et al. (2009).  

3.4 Den effektiva marknadshypotesen 
Vad kan då insiders vänta sig, rent teoretiskt, om de väljer att handla? För att förstå 
detta behöver teorier om marknadens informationseffektivitet beaktas. Den effektiva 
marknadshypotesen (EMH) av Fama (1970) refereras ofta som den finansiella 
marknadens informationseffektiva prismekanism. Detta kan beskrivas genom att 
marknaden tillgodogörs ny information, exempelvis ordervärde, utdelning, samarbeten, 
nyemissioner etcetera, och att denna nya information omedelbart införlivas i bolagets 
marknadsvärde. Vidare delade Fama upp aktiemarknaden i tre kategorier i direkt 
relation till marknadens uppvisade effektivitet. Informationseffektivitetens tre 
kategorier är enligt Fama svag, halvstark och stark. Utifrån uppsatsens 
problemformulering och syfte är detta intressant då studier indikerat att insiderhandel 
överträffar index avkastning och som i tur betyder att Fama (1970) starka form av 
marknadseffektivitet skall förkastas, då privat information inte på systematisk basis 
skall leda till abnormal avkastning.  Slutsatsen blir att en marknads effektivitet beror av 
hur mycket information den återger. Den svaga formen innebär att ett bolags aktiepris 
endast baseras på historisk kursutveckling, medan den halvstarka formen hävdar att ett 
bolags aktiepris beror av all publik information till marknaden.  
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Slutsatsen blir att den starka formen av marknadseffektivitet beror på ett bolags 
historiska aktieutveckling, all publik och privat information. Det EMH också menar är 
att ingen på sikt kan erhålla abnormal avkastning. Detta innebär att ingen på systematisk 
basis kan överträffa index avkastningsnivå. (Fama, 1970) 

3.4.1 Marknadseffektivitet 
Fortsättningsvis menar Fama även att investerarna är fördelade enligt en 
normalfördelningskurva, vilket i sig innebär att det alltid existerar några som 
överpresterar och några som underpresterar. Givet föregående information, följer nedan 
förklaringar på Famas tre former av marknadseffektivitet. 

• Svag form: 
Den svaga formen av marknadseffektivitet karakteriseras av att framtida 
priser inte kan förutspås med hjälp av gamla. Vidare menar den svaga 
formen att abnormal avkastning inte kan erhållas med hjälp av 
investeringsstrategier som baseras på historiska aktiekurser. Detta betyder 
att en sådan metod som teknisk analys inte skall kunna leda till 
avkastningsnivåer över index. Ur ett statistiskt perspektiv att mönster ej 
skall finnas att tillgå på en aktiemarknad som innehar en svag form av 
marknadseffektivitet, vidare att framtida kursutvecklingen enbart är 
beroende av det framtida informationsflödet. Detta förklaras vidare genom 
"Random-Walk Theory" som menar att marknaden inte har något minne. I 
sig betyder detta att marknaden inte är i ständig jämvikt och att ingen på 
systematisk basis kan erhålla ekonomisk avkastning som en följd av 
marknadens ineffektivitet.   

 
• Halvstark form: 

Den halvstarka effektivitetsformen kännetecknas av att priser på 
kapitalmarknaden snabbt anpassar sig efter ny publik information, såsom 
meddelande om order eller avtal. Viktigt att tillägga är att prisjusteringen 
efter informationssläppet är objektiv och inte leder till någon möjlighet för 
intressenter att dra ekonomisk nytta av. Den halvstarka formens uppbyggnad 
innebär att varken fundamental eller teknisk analys kan ge upphov till 
abnormal avkastning.  

 
• Stark form: 

Den starka formen av marknadseffektivitet, menar att prissättningen av 
kapitalmarknadens instrument, speglas av all historisk, publik samt privat 
information, och fortsättningsvis att den är en kombination av den svaga och 
den halvstarka formen. Detta medför att ingen individ på systematisk basis 
kan erhålla abnormal avkastning. Poängteras bör även att den starka formen 
av marknadseffektivitet aldrig kan existera på en kapitalmarknad där det 
existerar barriärer av laglig uppkomst som påverkar informationsflödet till 
marknaden. Dessa lagliga barriärer kan reglera ex. insiderhandel och hur 
den skall publiceras.  

 
3.5 Den adaptiva marknadshypotesen 
Då EMH har kritiserats under en längre period har en modernare teori utvecklats. Denna 
kallas för den adaptiva marknadshypotesen (AMH). Self och Mathur (2006) skriver att 
den sanna underliggande marknadsstrukturen om finansiella tillgångars priser 
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fortfarande är oklar. Vidare menar de att marknaden under vissa perioder beter sig i 
enlighet med EMH och under andra perioder systematiskt beter sig annorlunda 
gentemot index. Lo (2004) tar detta vidare ett steg och menar att AMH kan leva i 
samstånd med EMH då de kompletterar varandra och leder till en högre grad av 
förståelse om de finansiella marknaderna. Lo menar att AMH är effekten av en marknad 
där EMH tar hänsyn till beteendebaserad finansiell teori. Till skillnad från EMH menar 
AMH, enligt Lo, att människor agerar själviskt, gör misstag, ackumulerar erfarenhet, är 
tävlingsinriktade och detta i sin tur styr marknadens effektivitet samt att detta leder till 
att marknadens effektivitet varierar över perioder.  

3.5.1 Avvikelser från EMH 
Den adaptiva marknadshypotesen skiljer sig på ett antal viktiga punkter från den 
effektiva marknadshypotesen. Nedan följer de viktigaste skillnaderna. (Lo, 2004)  

• Relationen mellan risk och avkastning varierar över tid. 
 

• Arbitragemöjligheter existerar på kapitalmarknaderna. 
 

• Olika investeringsstrategier såsom fundamental och teknisk analys kan ge upphov 
till abnormal avkastning i vissa miljöer och samtidigt negativ avkastning i andra. 
 

• Nyckeln till överlevnad ligger i kreativitet och vaksamhet i och med att sambandet 
mellan risk och avkastning varierar. Detta uppnår investeraren genom att anpassa sig 
efter marknadens förändringar.   
 

• Det primära syftet är att överleva på marknaden, avkastning och nyttomaximering är 
endast sekundärt. 

 
3.5.2 Stöd för AMH 
Kim et al. (2011)  har undersökt "Dow Jones Industrial Average index" och huruvida 
det går att förutsäga framtida marknadsrörelser. Studien undersöker graden av 
förutsägbarhet genom att använda sig av ett så kallat ”varians ratio”. Forskarna finner i 
sin studie att förutsägbarheten för detta nyckeltal varierar över tid och att detta till stor 
del beror av förändrade marknadsförhållanden. Forskarna har funnit starkt stöd för att 
det inte går att förutspå marknadsrörelser under perioder med väldigt hög volatilitet, 
exempelvis under marknadskrascher.  
 
Trots detta har forskare funnit stöd för att marknadens rörelser går att förutspå under 
ekonomiska och politiska kriser. Författarna menar att förutsägbarheten beror av 
inflationen, den riskfria ränta och marknadens observerade volatilitet.  
 
Kim et al. (2011), är här överens med Lo (2004) som också hävdar att marknadens 
effektivitet varierar över tid. I sin studie har Lo funnit att marknadseffektiviteten 
exempelvis var högre på 1950-talet än den var i början på 1990-talet. EMH menar inte 
att dessa cykler inte kan existera, men däremot att marknaden ständigt befinner sig i en 
jämvikt. Det finns ett stort spann för framtida forskning där forskare bör inriktas på att 
finna en finansteori som behandlar både EMH och AMH samt förklara hur 
finansvärlden beror på deras symbios.  
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Det läsaren kan ta med sig från de ovanstående avsnitten i detta kapitel är det faktum att 
marknaden reagerar positivt på publicering av insiderköp och ser det som en positiv 
signal. Ur studiens perspektiv beror insiders möjlighet till att erhålla abnormal 
avkastning på i vilken grad marknader är informationseffektiva. Då få stöd finns för att 
marknaden är effektiv i stark form och senare forskning (AMH) pekar på att perioder 
existerar med lägre grad av informationseffektivitet är det rimligt att dra slutsatsen att 
det periodvis är möjligt att erhålla abnormal avkastning.  

Författarna vill även belysa det faktum att ingen av dessa studier har genomförts på den 
nordiska aktiemarknaden i allmänhet, och i synnerhet ur denna uppsatsens perspektiv, 
Stockholmsbörsen. Givet diskussionen ovan mynnar nu teoriavsnittet ut i begrepp kring 
signalteori, med syfte att ytterligare undersöka insynspersoners handel ur ett 
signalperspektiv. 
 
3.6 Marknadsreaktion på insiderhandel 
Denna del ämnar kort reflektera över hur marknaden reagerar på insiderhandel och 
pekar även på ett ytterligare syfte till varför insiders agerar som de gör på marknaden.  

3.6.1 Signalteori 
Signalteori kan ses som en del av informationsasymmetri. Signalteori bygger på att det 
existerar en informationsasymmetri mellan marknaden och företagsledningen (i 
uppsatsens fall vd:n). Teorin menar att det är aktörernas val och aktion på 
aktiemarknaden som är det mest essentiella. Vanligtvis brukar det sägas att värdering 
beror på resultat och kassaflöden, men idag värderas även företagsledningens intention 
och information, om exempelvis framtida projekt och investeringar, som en viktig del. 
Alla intressenter försöker tolka informationen ledningen sänder i såväl 
pressmeddelanden och muntliga uttalanden. Detta kan innefatta framtida utdelningar, 
framtida förvärv och insiderhandel (Ikenberry et al. 1995).  

Flera studier visar entydigt att insiderhandel i det egna bolaget påverkar graden av 
informationsasymmetri genom den signaleringseffekt handeln medför. Seyhun (1986), 
Lin och Howe (1990) och Etebari et al. (2004) är enhällig i sin analys att insiderhandel 
påverkar informationsasymmetrin. Vidare menar de att insiders position kan ha olika 
effekt. En annan intressant studie ur detta perspektiv har visat att signalstyrkan av 
insiderköpet påverkas av insiderpersonens tidigare innehav. Detta betyder att 
signalstyrkan vid köp är högre om insynspersonen sedan tidigare ägt aktier i bolaget. 
(Levy och Porat, 1995, s. 40-41) 
 
När det börsnoterade företagets VD handlar aktier i det egna bolaget antas denne sända 
positiva signaler. Dels visar VD:n att han tror på företags nuvarande inriktning och är 
villig att investera i risken. Denne visar även att han ämnar diversifiera både sin egen 
portfölj och företagets projekt, då VD:n inte vill riskera att förlora stora summor av sitt 
eget innehav genom att ta för höga risker. Detta går att jämföra med tillfällen då VD:n 
äger optioner i det egna bolaget och därför tenderar att öka risktagandet vilket medför 
att värdet på optionen till viss del baseras på den underliggande aktiens volatilitet. 
(Alessandri et al. 2007) Det faktum föregående studie slagit fast, att VD innehar stark 
signaleringskraft, överensstämmer med Myers och Majluf (1984) studie som menar att 
VD och ledning besitter den starkaste informatoriska kraften. Deras studie behandlar 
signaleffekten ur ett investeringsperspektiv. När ledningen informerar marknaden att 
företaget ämnar ta in pengar via nyemission tas det vanligtvis emot negativt av 
marknaden. 
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Ibid menar dock att ledningen har möjligheten att influera marknadens uppfattning om 
nyemissionen. Dels kan den negativa effekten minimeras genom att ledningen är tydlig 
med vilken funktion nyemissionen ämnar uppfylla och genom att själva delta i 
teckningen av aktier vid nyemissionen. Dessa signaler är alltså något vår uppsats ämnar 
undersöka vidare. För att kunna undersöka denna uppsats problemformulering och syfte 
måste författarna i empirin undersöka om signaleffekten är starkare vid insiderhandel i 
bolag med forskning och utveckling, i förhållande till insiderhandel i bolag utan 
forskning och utveckling. Ur ett signaleringsperspektiv antar författarna att VD besitter 
mer värdefull information i ett FoU bolag än i ett bolag utan FoU. Vidare kommer 
studien också undersöka om det existerar en skillnad i denna signaleringseffekt med 
företag som har en hög andel FoU kontra låg andel FoU av totala kostnader.  
 
3.6.2 Signalteori och Insiderhandel 
Inom området informationsasymmetri och signalteori är det allmänt vedertaget att 
insiderhandel är en stark signal som ofta påverkar aktiemarknaden. Signalen insiders 
sänder när de handlar i bolag, ses ofta som en stark indikator om bolagets framtida 
lönsamhet. Studier har dock visat att bolag tenderar att hålla på negativa nyheter och 
läcka positiva nyheter och vidare utnyttja detta vid insiderhandel i det egna bolaget. 
(Cheng et al. 2010) 
 
Signalen insiders sänder kan alltså vara både negativ och positiv beroende på om 
insiders väljer att köpa eller sälja aktier. Denna uppsats kommer endast behandla VD:s 
nettoköp under en kalendermånad och signalstyrkan i detta köp genom att mäta 
kursutveckling under perioden. Ur uppsatsens perspektiv är det därför 
informationsasymmetrin som ligger till grund för syfte och problemformulering och 
signalstyrkan som undersöks i form av kursutveckling. Uppsatsen kommer hypotisera 
att insiderhandel är ett sätt att mäta informationsasymmetri och att signalen påverkar 
aktiens utveckling under vald kalendermånad.  
 
En unik studie som undersökt signaleffekten insiderhandel medför, fann ett negativt 
samband mellan insiderhandelns avkastning och utdelningsfilosofi. Khang och King 
(2006) använde insiderhandel som proxy för informationsasymmetri och vidare verktyg 
för att mäta signalstyrkan i form av kursutveckling. Syftet med undersökningen var att 
undersöka signalstyrkan ett bolags ledning innehar och hur aktiemarknaden påverkas av 
detta. I detta fall valde de att undersöka signalen genom utdelningsfilosofi med 
insidersavkastning som beroende variabel. I uppsatsen fann de ett negativt samband 
mellan utdelning och insidersavkastning. Detta betyder att insiders erhåller högre 
avkastning på sina investeringar i bolag med låg utdelning. En annan studie som 
undersökt samma problemformulering är Cheng et al. (2010).  
 
De fann ett positivt samband mellan insidersavkastning i det egna bolaget och 
utdelning. Författarna antyder därför att insiders avkastning är ett effektivt sätt att mäta 
signalstyrka. Dessa två uppsatser belyser två viktiga aspekter ur vår uppsats perspektiv. 
Dels belyser de det stora intresset att undersöka signalstyrkan med insiders som proxy 
och vidare svårigheten med att finna enhälligt entydiga resultat. Det understryker vikten 
av att hålla uppsatsen objektiv, och behovet av att underbygga syfte med relevant teori 
och praktisk metod. Om dessa krav ej uppfylles riskerar uppsatsen att inte kunna mäta 
informationsasymmetrin och signaleffekten på ett rättvist sätt som tillfredsställer 
uppsatsens syfte. Som redan nämnts har majoriteten av den forskning som genomförts 
inom insiderhandel uppvisat att insiders systematiskt slår index. Som en följd av detta 
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skulle det kunna antas att signaleffekten av insiderköp marginellt sätt ökat. Detta då en 
rationell investerare, med detta faktum givet, bör följa insiders och dennes 
handelsmönster.  
 
Ur ett signalteoretiskt perspektiv, med inslag av insiderhandel, bör investeraren därför 
ställa sig frågan om insiders har rätt i att bolagets intäkter och resultat kommer öka eller 
minska i framtiden och i synnerhet efter insiders köpt eller sålt aktier. En intressant 
studie som jämfört detta underliggande element bakom signalstyrkan i insiderhandel har 
utförts av Goncharov et al. (2013). Forskningen är baserad på den spanska och 
australiensiska aktiemarknaden, och har fått genomslag över andra delar av världen. 
Studiens slutsats belyser att insiders prejudicerar framtida intäkter bättre i Australien, 
som nyttjar GAAP, än i Spanien som nyttjar IFRS. Det medför ett väldigt intressant 
perspektiv som ej tidigare har nämnts i denna uppsats. Att det möjligtvis kan vara att 
regelverket GAAP ger insiders bättre exploateringsmöjligheter gällande abnormal 
avkastning än IFRS. Detta är inget som denna uppsats kommer ta hänsyn till i 
metodavsnittet men beroende på resultatet regressionsanalyserna senare kan tänkas 
medföra kan det vara intressant att ha detta i baktanke och även för utförandet av 
framtida studier. Detta skulle alltså medföra att insiders skulle kunna besitta starkare 
signalstyrka i GAAP jämfört med IFRS. Vidare konkluderar Goncharov et al. (2013) att 
signalstyrkan insiders sänder kan bero av mer individuella variabler såsom ägarstruktur 
och bolagsstyrning.  

Tanken med detta avsnitt är att koppla problemformuleringen direkt till signalteorin och 
delvis informationsasymmetrin. Denna del har bevisat att insiders beslut, internt i form 
av styrning och externt i form av insiderhandel, sänder signaler som aktiemarknaden 
tolkar olika. Vidare har denna del också visat att insiders på eget bevåg tenderar att 
utnyttja denna signaleffekt till sin egen fördel i form av abnormal avkastning. 
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4. Tidigare Empirisk Forskning 
Detta kapitel ämnar innehålla forskning som anses relevant utifrån uppsatsens 
problemformulering och syfte men som författarna inte anser skall ingå i den teoretiska 
referensramen. Forskning som nämns i detta kapitel har inte påverkat författarna vid 
utformande av metod och analys, men anses kunna vara ett lämpligt stöd till uppsatsens 
diskussioner och slutsats. Forskningsområden med respektive slutsatser, som detta 
kapitel berör, innefattar insiderhandel och abnormal avkastning.  

4.1 Insiderhandel och abnormal avkastning 
Studier har utförts under snart 50 års tid i syfte att undersöka insiderpersoners 
handelsmönster och hur marknaden väljer att uppfatta deras köp. Detta har gett upphov 
till teorier kring informationsasymmetri och signalteori. Vidare har forskare även funnit 
att det förekommer att insiders på systematisk basis erhåller bättre avkastning än index. 

En av de första forskarna som studera insiders var Jaffe (1974). Dennes studie har efter 
sin uppkomst använts som stöd i majoriteten av de studier som genomförts inom 
insiderhandel. Jaffe valde att undersöka huruvida en enskild investerare kan replikera 
insiders handelsmönster och på så vis erhålla abnormal avkastning. Undersökningen 
inkluderade 200 aktier i urvalet, som i sin tur granskades under perioden 1962-1968. 
Studiens resultat bevisade att en replikation av insiders handelsmönster under denna 
period skulle ge abnormal avkastning. Vidare visade Jaffe att investeraren redan efter 
två månader skulle erhålla två procent högre avkastning än respektive index och att 
detta resultat efter 8 och respektive 10 månader skulle vara 5 % och respektive 7 %. 
 
En ytterligare studie som kommit på tal flertalet gånger i denna uppsats är den Seyhun 
(1986) utförde. Denna studie inkluderade 60 000 insidertransaktioner i ett totalt urval av 
769 företag. Studien innefattar åren 1975-1981. Seyhun konkluderar att det är mest 
fördelaktigt att följa insiders 100 dagar efter publicering och vidare att investerare i snitt 
erhöll 3 % i överkastning. Utöver denna bevisade överavkastning fann Seyhun även att 
insiders påverkar informationsflödet till sin egen fördel. För mer information om detta 
se kapitel 3 och signalteori. Seyhun (1992) utvecklade några år senare sin studie genom 
att undersöka om insiders handelsmönster kan användas för att förutspå framtida 
aktiekurser. Seyhun fann att insiderhandel hade en hög förklaringsgrad för 
kursutvecklingen det kommande året. Vidare fann denne att förklaringsgraden var högre 
i bolag med mindre marknadsvärden, vilket i sig är en indikation på att insiders erhåller 
högre avkastning i bolag med lägre marknadsvärde. Detta överensstämmer med studier 
som nämnts i kapitel tre gällande vad som styr insiders på aktiemarknaden. Seyhuns 
(1992) studieresultat överensstämmer med Chowdhury et al. (1993) vilka också fann att 
insiders handelsmönster hade en hög förklaringsgrad av framtida kursutveckling, dock 
endast de kommande 8 veckorna efter publicering av transaktion. Dessa studier har 
replikerats på senare dagar och genererat liknande resultat. 
 
En väl citerad studie som influerat denna uppsats inkluderar perioden 1975-1995 och är 
baserad på de amerikanska börserna Nasdaq och AMEX. När Lakonishok och Lee 
(2001) producerade denna studie var tanken att det skulle ge en tydligare och mer 
statistiskt säkerställd bild av insiders resultat på aktiemarknaden. Studien inkluderar 
över en miljon transaktioner och säkerställer tidigare forskningsresultat. Studien visar 
att insiderhandel kan vara ett lönsamt verktyg för aktiemarknadens intressenter. 
Undersökningen är enhällig med tidigare forskning, det vill säga att förklaringsgraden 
är högre för mindre bolag. Forskarna fann även att insiders attityd till det generella 
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börsklimatet påverkar aktiekurser. När insiders anses vara positiva stiger börsen och när 
insiders är negativa och följaktligen säljer aktier tenderar börsen att sjunka. 
 
Då de flesta undersökningar och observationer har utförts på den amerikanska 
aktiemarken vore det ur uppsatsens perspektiv intressant att gå in på den svenska 
marknaden. De undersökningar som genomförts på den svenska aktiemarknaden är inte 
enhälliga i sin bedömning gällande insiderhandel och abnormal avkastning. Den första 
svenska uppsatsen författarna studerat är den av Rundfelt (1989). Rundfelts analys 
fokuserade på att undersöka huruvida den övriga marknaden, så kallade outsiders, kan 
följa insiders och på så vis slå index avkastning under mätperioden. Rundfelt 
konkluderar att detta inte är möjligt då marknaden direkt efter insiderköpet anpassar sig 
till den nya informationen. Rundfelt finner dock i sin analys och slutsats att insiders slår 
index och att deras köptransaktioner ger högre avkastning än transaktioner då insiders 
sålt av delar eller hela sitt innehav. Avslutningsvis är Rundfelt kritisk till att 
insiderhandel har en signaleffekt som påverkar marknaden. Tilläggas skall dock att 
information om publiceringsdatum under denna period ej fanns att tillgå. Författarna 
anser att Rundfelts studie ger upphov till ett ökat intresse för den svenska 
insiderhandeln. Studien har till viss del påverkat utformningen av denna uppsats syfte 
och metod då Rundfelts studie givit en bra grund och utgångspunkt att bygga vidare på.  
 
Ytterligare en svensk studie som påminner om Rundfelts, är den av De Ridder (1989). 
De Ridder valde en lite annorlunda inriktning i jämförelse med Rundfelt. Denne valde 
att studera den svenska aktiemarknadens effektivitet i och med börsstopp. Mer direkt 
hur väl marknaden anpassar sig till den nytillgängliga informationen. De Ridder finner i 
sin studie att marknaden anpassar sig till den nya informationen väldigt snabbt och 
klassar därför den svenska marknaden som effektiv utifrån Famas (1970) halv-starka 
form. De Ridder undersökte också huruvida insiders kunde tillgodogöra sig abnormal 
avkastning i samband med dessa börsstopp men fann inget samband. 
 
Det finns två intressanta studier som är genomförda på 2000-talet och som legat till 
grund för  denna uppsats. Dessa uppsatser har påverkat vår undersökning och gett oss en 
tydligare bild av insiders på den svenska aktiemarknaden. Den första, publicerad av 
Nilsson (2003), inkluderar, likt denna uppsats, Small-, Mid- och Large-Cap under 
tidsperioden 1987-1998. Syftet med studien var att undersöka insiderhandelns 
lönsamhet utifrån köp- respektive säljtransaktioner. Dessa delades sedan upp i portföljer 
och ställdes gentemot varandra, väldigt likt denna uppsats metod. Slutsatsen blev att 
insiderköp innehar en starkare signaleffekt än insiders sälj. Differensen i avkastning 
uppmättes till hela 12 %. Resultaten i studien överensstämmer väldigt bra med resultat 
från den amerikanska aktiemarknaden. Nilssons studie bekräftar även att insiders 
erhåller högre avkastning i mindre bolag som befinner sig i en tillväxtfas och att de 
medvetet säljer inför rapportperioder som redovisar negativa resultat och därför hade 
resulterat i negativ kursutveckling.  
 
Studie nummer två, producerad av Wahlström (2003) är baserad på Stockholmsbörsen 
mellan åren 2000 och 2002. Observationerna är uppdelade enligt respektive aktielista 
och har inte tagit hänsyn till köp och sälj. Studien är likt denna uppsats, baserad på de 
månader där nettoköp studerats. Resultaten går i linje med De Ridders och tidigare 
nämnda amerikanska studier. Det är uppenbart att insiders utnyttjar sitt 
informationsövertag i syfte att öka sin personliga förmögenhet. Bevisen talar även för 
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att de gör detta på systematisk basis. Om vi ser till studier genomförda på andra börser, 
ex. Oslo, New Zeeland och Hong Kong, har de genererat liknande resultat även där.  
 
Studien på den norska börsen utfördes av Eckbo och Smith (1998). De valde att studera 
insiderhandeln på den norska aktiemarknaden under tidsperioden 1985-1992. De 
genomförde sin undersökning på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare studier, då de 
ansåg att de flesta studier bevisat att insiders redan erhåller abnormal avkastning på sina 
investeringar. Eckbo och Smith jämförde insiderhandelns avkastning med aktivt 
förvaltade fonder. Resultaten visade att insiderpersoner inte erhåller högre avkastning 
på sina investeringar än aktivt förvaltade fonder. De valde, efter detta resultat, att 
komplettera med en vanlig regression där de fann att insiders erhöll högre avkastning än 
det norska indexet.  
 
Den Nya Zeeländska studien, av Etebari et al. (2004), var mer lik de amerikanska i sin 
struktur. Studien inkluderar åren 1995-2001 och 43 företag baserade på den New 
Zeeländska börsen. Transaktionerna är uppdelade i två grupper, varav den första 
gruppen är transaktioner som meddelats direkt efter uppkomst, alltså helt utan 
tidsfördröjning. Den andra transaktionsgruppen innehar en viss tidsfördröjning då de 
först meddelas i kvartalsrapporterna. Observationerna var menade att testa två 
hypoteser. Den första var huruvida insiderhandeln genererar högre avkastning än index. 
Den andra delen av studien syftade till att undersöka huruvida differens existerar i 
insiderhandelns avkastning beroende på publiceringsdatum. Resultaten konkluderade att 
insiderhandeln genererar överavkastning gentemot index och vidare att den 
tidsfördröjda insiderhandeln var högre än den direktrapporterade. Denna studie fann 
även att avkastningen på insiderhandeln var högre för högre uppsatta personer i 
företagen, där VD och ordförande erhöll högst avkastning. Författarna sammanfattar 
uppsatsen med slutsatsen att avkastningen är korrelerad med mängden information. En 
ytterligare intressant slutsats var att mindre transaktioner erhöll högre avkastning än 
större transaktioner. Detta är i enlighet med tidigare studier som menar att insiders i 
mindre bolag präglas av en högre grad av informationsasymmetri och att insiders därav 
är mer lönsam i sådana bolag. 
 
Den sista studien i internationell bemärkelse har utförts på aktiemarknaden i Hong 
Kong. Cheuk et al. (2006) undersökte huruvida insiders erhåller abnormal avkastning i 
förhållande till index. Resultaten är i enlighet med de studier som tidigare nämnts i detta 
kapitel. Utgångspunkten med studien var vidare att undersöka om outsiders har 
möjlighet att replikera insiderhandeln och på så vis slå index. Resultaten visade att 
outsiders kan replikera insiderhandeln och erhålla överavkastning de kommande 20 
dagarna efter publicering. Vidare visade det sig att denna avkastning var som störst i 
mindre bolag. Avslutningsvis visade denna uppsats att outsiders erhåller högst 
avkastning genom att imitera säljtransaktioner.  
 
Sammanfattningsvis har detta kapitlet ämnat ge läsaren en omfattande bild om empirisk 
forskning kring insiderhandel. Avsnittet har förklarat att insiderhandeln oftast resulterar 
i överavkastning. Vad som är väldigt intressant utifrån denna uppsats syfte, är att det 
verkar finnas ett positivt samband mellan informationsasymmetri och abnormal 
avkastning och vidare att denna avkastning tenderar att vara större i mindre 
börsnoterade företag. Det skall påpekas att ingen av ovanstående artiklar undersökt om 
graden av informationsasymmetri påverkar graden av överavkastning och därmed inte 
påverkat utformningen av syfte och metod i sig, men är viktigt att ha med sig till analys 
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och slutsats. Detta avsnitt är med för att ge en större förståelse kring de empiriska bevis 
som observerats på aktiemarknaden och senare i uppsatsen finnas som ett stöd för denna 
uppsats diskussion och dess efterföljande forskning.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 26 

5. Praktisk Metod 
Då praktisk metod ligger till grund för studiens resultat ämnar detta kapitel, noggrant 
och utvecklande, förklara studiens datainsamling, databearbetning samt statistiska 
tester. Detta för att underbygga samt leda läsaren genom författarnas val. 
Händelsestudien kommer att förklaras teoretiskt samt kopplas till 
problemformuleringen, därefter kommer datainsamlingen att presenteras utifrån de 
ramar och avgränsningar vilka författarna valt. Avslutande kommer T-test samt Fama 
och Frenchs tre-faktor modell att förklaras samt hur denna används i regressionen.  

För att studera om graden av informationsasymmetri påverkar insiders avkastning 
kommer vi att studera avkastningen på lika viktade kalendermånadsportföljer baserade 
på aktier inom vilka insiders nettoköper. För att ta hänsyn till skillnader i 
informationsasymmetri konstrueras portföljer på basis av företags forskning och 
utvecklingskostnader. Nedan beskrivs i detalj studiens viktigaste delar. 

5.1 Händelsestudie  
Händelsestudier har under lång tid varit den mest använda metoden för att undersöka 
abnormal avkastningen för aktier och portföljer, med den första dokumenterade studien 
från 1930-talet. Därefter och fram till och med 1970 var studiens utveckling hög då ett 
stort antal artiklar publicerades där bland annat Eugene Fama (1970) lade grunden till 
dagens händelsestudie metodologi. (MacKinlay, 1997, s.13-14) 
 
Då denna studie ämnar undersöka insynspersoners eventuella abnormala avkastning i 
bolag med forskning och utveckling mot insiderpersoner i bolag utan forskning och 
utveckling anses en händelsestudie vara en relevant metod. Aboody och Lev (2000) 
använde sig av en händelsestudie i undersökningen “Information asymmetry, R&D, and 
Insider gains” vilken denna uppsats metodmässigt liknar. Vidare kommer studien att 
utgå från MacKinlay (1997) där en händelsestudie delas in i fem delar, dessa är 
händelsen, urval, normal- och abnormal avkastning, definition av testsubjektet samt 
definition av statistiska test. En kort sammanfattning av dess steg presenteras i detta 
stycke samt förklaras grundligt vidare i dess givna delar i kapitlet.  

1. Händelsen 
Händelsen skall definieras utifrån, om data innehåller värdeutveckling, den 
tidpunkt undersökningen avser utgå från samt det tidsfönster undersökningen 
ämnar hålla sig inom. Denna studies händelse bör därmed definieras som det 
datum då publicering av insiderköp görs. Dock tar denna studie hänsyn till 
nettoköp och inte enskilda sälj- och köptransaktioner.  
Detta resulterar i ett, två eller fler utspridda datum inom samma kalendermånad, 
vilka författarna antar vara slumpmässiga. Detta resulterar således i ett 
approximativt mittendatum per kalendermånad sett till alla transaktioner i 
studien. Vidare grundas studien på 5 bankdagar innan publiceringsdatum samt 
10-15 bankdagar efter publiceringsdatum. 
 

2. Urval 
Urvalet skall innehålla definition av de kriterier författarna valt att rama in 
studien inom. I denna studiens fall är det aktier på Stockholmsbörsens Small-, 
Mid- och Large-Cap listor. 
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3. Normal- och abnormal avkastning 
Med abnormal avkastning menas en investering som resulterar i högre 
avkastning än medelavkastning (index) på marknaden. Denna studie definierar 
dock abnormal avkastning utifrån investerare som på regelbunden basis erhåller 
abnormal avkastning. Uppsatsen kommer inte att beräkna abnormal avkastning i 
traditionell mening utan använder sammantagna kalendermånadsavkastningar 
inom portföljer som ett mått på detta. Det vill säga att en portfölj med positiv 
(avkastning FoU företag > avkastning Ej FoU företag) utkomst erhåller 
abnormal avkastning.  
  

4. Definition av testsubjektet 
Huvudsakliga hypotesen, vilken denna uppsats utgår från, är att graden av 
informationsasymmetri påverkar insiderhandelns avkastning. Studien kommer 
således att undersöka om abnormal avkastning existerar för insiderhandel på 
Stockholm OMX Small, Mid- och Large-Cap listor inom företag med FoU.  
 

5. Definition av statistiska testet 
Initialt kommer ett t-test att bära grund till diskussion då detta ämnar undersöka 
skillnad i avkastning hos givna testsubjekt. Fama och French Tre-faktor modell 
(Fama och French, 1993) kommer senare att användas i den statistiska 
undersökningen då denna regression tar hänsyn till riskjusterade avkastningar 
genom eliminering av marknadsavkastning, bolags storlek samt nivå på bok-till-
marknadsvärde. Dessa tre värden är riskfaktorer. De inkluderas för att ta bort 
skillnader i avkastning för insiderköp i bolag med samt utan FoU.  

5.2 Definition av händelse 
Vilket nämnts i föregående stycke, är det första steget i en händelsestudie att definiera 
händelsen i sig, det vill säga vad som skall studeras. Denna studie ämnar studera 
portföljers genomsnittliga månadsavkastning inom vilka det skett insidernettoköp. Detta 
för att undersöka om graden av avkastning beror på graden av informationsasymmetri. 
Således är händelsen publikationsdatumet av insiderhandeln. Därmed resulterar detta i 
att händelsen är det genomsnittliga publikationsdatumet för portföljen och ses därmed 
approximativt som mitten på månaden t. Vidare betyder detta att studien borde 
undersöka portföljens avkastning 10 bankdagar innan publikation samt 10 bankdagar 
efter publikation. Detta kan dock anses missvisande då bolag måste anmäla förändringar 
i insynspersoners innehav senast 5 dagar efter förändringen (FI.se, 2014). Således 
undersöker studien portföljers avkastning 5 dagar innan publikation samt 10-15 dagar 
efter publikation. Av enkelhetsskäl kommer dock uppsatsen att utgå från den första 
beskrivningen av bankdagar vilket kan anses approximativt.  

5.3 Urval  
För att beskriva urvalet i denna studie utgår författarna från population, därefter 
beskrivs urval. Populationen består av samtliga enheter vilka urvalet görs från (Bryman 
och Bell, 2011, s.190). Därmed är denna studies population alla publika noterade bolag, 
vilka presenteras i Appendix A.4. Urval beskrivs som den del av populationen vilken 
väljs ut för studien (Bryman och Bell, 2011, s.190). Denna studies urval är således 
företag inom vilka det förekommit insidernettoköp på Stockholmsbörsens Small-, Mid- 
och Large-Cap listor. Dessa företag presenteras i Appendix A.5.  
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Då författarna inte innehar någon kännedom om liknande studier på den svenska 
aktiemarknaden skulle denna uppsats kunna ses som en pilot studie. Detta betyder i 
förlängningen att studiens resultat möjligen inte kan appliceras på något annat urval än 
det studerade (Bryman och Bell, 2011, s.204ff). Dock anser författarna att studien kan 
generaliseras till alla bolag på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap listor 
under den valda tidsperioden eftersom det i teorin kan förekomma insiderhandel inom 
dessa.  
 
5.3.1 Bortfall: Antal år på Stockholm OMX 
Eftersom undersökningars grundkriterium är statistisk säkerställdhet anses kontinuitet 
vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. Med detta avser författarna att använda 
väletablerade företag på stockholmbörsens Small-, Mid- och Large-Cap listor. 
Väletablerade företag definieras fortsättningsvis som företag vilka har varit registrerade 
på Stockholm OMX i minst fem år samt nuvarande är registrerade på någon av de tre 
ovan nämnda listorna. Kontinuiteten som uppstår i och med detta ämnar tillföra 
liknande grundförutsättningar hos de företag vilka medverkar i studien. Dessa 
grundförutsättningar är bland annat att ge marknaden möjlighet att skapa en relation till 
företaget samt låta insynspersoner bygga upp ett innehav och ge dessa en möjlighet att 
handla. Detta är den första ramen vilken senare skall utmynna i det urval som kommer 
ligga till grund för portföljuppbyggnad.  
 
I Tabell 1 beskrivs antalet bolag vilka varit registrerade på någon av Stockholm OMX 
aktielistor i minst 5 år. Detta resulterar i att de 30 (2+15+13) bolag vilka registrerats 
senare än 2007-12-31 faller bort ur populationen och ingår därmed inte i urvalet. 
Således reduceras antalet bolag i studien från 289 till 259 vilket visas i Tabell 1.  
 
Tabell 2 innehåller vidare en sammanställning vilken visar att 207 av dessa 259 bolag 
registrerades innan 2002-12-31. Tabell 2 ämnar endast visa antalet bolag vilka har varit 
registrerade under hela mätperioden och ämnar inte bidra till ytterligare bortfall.  
 
Tabell 1. Registrerade i mer än 5 år                Tabell 2. Registrerade i mer än 10 år 

5.3.2 Bortfall: Information samt registrering 
Då undersökningen i sin allmänhet, och kalkyleringen i synnerhet, grundas på att alla 
bolag har samma förutsättningar, faller ytterligare ett antal bolag bort i denna 
undersökning. Dessa förutsättningar innebär bland annat att bolagsredovisningarna skall 
innehålla samt presentera information på liknande sätt, två (2) av bolagen uppfyller inte 
dessa krav och faller därmed bort. Vidare anser författarna att bolagen skall vara 
registrerade i Sverige för att uppfylla kraven vilka är specificerade i punkt 5.3.1. Således 
faller ytterligare fem (5) bolag bort, vilket betyder att 252 av de ursprungliga 289 
bolagen är kvar i undersökningen. Det totala bortfallet av bolag presenteras i Appendix 
A.7. 
 

JA NEJ Totalt JA NEJ Totalt
Large.Cap 85 2 87 Large.Cap 41 42 83
Mid.Cap 69 15 84 Mid.Cap 20 48 68
Small.Cap 105 13 118 Small.Cap 39 62 101
Totalt 259 30 289 Totalt 100 152 252

JA NEJ Totalt
Large.Cap 75 12 87
Mid.Cap 48 36 84
Small.Cap 84 34 118
Totalt 207 82 289

Antal.år.på.Stockholm.OMX

Registrerade.på.OMX.i.5.år

Registrerade.på.OMX.i.10.år

Forskning.&.Utveckling

Innehar.forskning.&.Utveckling.(FoU)

JA NEJ Totalt JA NEJ Totalt
Large.Cap 85 2 87 Large.Cap 41 42 83
Mid.Cap 69 15 84 Mid.Cap 20 48 68
Small.Cap 105 13 118 Small.Cap 39 62 101
Totalt 259 30 289 Totalt 100 152 252

JA NEJ Totalt
Large.Cap 75 12 87
Mid.Cap 48 36 84
Small.Cap 84 34 118
Totalt 207 82 289

Antal.år.på.Stockholm.OMX

Registrerade.på.OMX.i.5.år

Registrerade.på.OMX.i.10.år

Forskning.&.Utveckling

Innehar.forskning.&.Utveckling.(FoU)
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5.4 Informationsasymmetriska variabler 
Vad som förklarar informationsasymmetri har studerats ur flera perspektiv. Clarke och 
Shastri (2001) delar upp förklarande variabler av informationsasymmetri i två läger.  
 
Det första lägret av förklarande variabler, eller proxys som de även kallas, säger att 
företag som är i tillväxtfas tenderar att till högre grad präglas av informationsasymmetri. 
Nyckeltal för detta har sedan utformats för att mäta just tillväxten ur olika perspektiv. 
Ett välanvänt nyckeltal är "market-to-book" ratio. Detta nyckeltal mäter 
substansrabatten mellan marknadsvärde och bokfört värde. McLaughlin et al. (1998) 
fann i sin studie ett positivt statistiskt samband mellan negativa kursavkastningar i 
samband med nyemissioner i förhållande till just "market-to-book" nyckeltalet. Där den 
negativa avkastningen var högre för bolag med högre "market-to-book" ratio. Vidare 
inom informationsasymmetri och bolag i tillväxtfas argumenterar Smith och Watts 
(1992) att graden av informationsasymmetri kan mätas utifrån tillgängligheten av 
framtida projekt. Detta förklaras genom att ledningen inom bolaget har avsevärt bättre 
insikt i vad projekt kan generera än marknaden i sig, och följaktligen kan handla egna 
aktier för att erhålla abnormal avkastning.   
 
En annan del inom teorin om informationsasymmetri, menar att graden av 
informationsasymmetri kan antas öka med den utomstående mängden information, då 
olika individer på aktiemarknaden tenderar att värdera information olika. Ett av de mer 
välanvända måtten för att mäta detta, är att se hur väl aktieanalytiker lyckas förutspå 
framtida intäkter och rörelseresultat. Krishnawami och Subramaniam (1998) menar att 
standardavvikelserna för detta estimat tenderar att bli högre i och med att utomstående 
information ökar och då särskilt i perioder då bolag genomför omstruktureringar i form 
av nya avdelningar och introduktion av dotterbolag, så kallade "spin-offs".  

Ett tredje intressant perspektiv, som påminner om denna uppsats syfte, använder 
ägarstruktur som proxy for informationsasymmetri. Den unika studien av Chiang och 
Venkatesh (1988) har funnit ett positivt samband mellan insiders ägarinnehav och 
informationsasymmetri. Studien antyder att "bid-offer" spridningen är större i företag 
med en högre andel insiderägande i det egna bolaget. För att stärka operationaliseringen 
av denna uppsats är det därför av hög relevans att analys och slutsats influeras av andra 
förklarande informationsasymmetriska variabler för att hålla en enig marknadsmässig 
teoretisk inriktning.   
 
5.4.1 Forskning & Utveckling (FoU) 
Huvudvariabeln för att mäta informationsasymmetri i denna uppsats är forskning och 
utveckling. Forskning och Utveckling kan betyda att ett företag tar fram ett nytt 
läkemedel eller ett nytt radiosystem. Det allmänt vedertagna är att något forskas och 
utvecklas för att i framtiden generera positiva kassaflöden till företaget. Dessa interna 
projekt bidrar positivt till kostnaden av information. Detta betyder att mer information 
på kort och lång sikt kan vara väldigt värdefullt ur ett investeringsperspektiv. Som 
tidigare nämnts i uppsatsen är det numera allmänt vedertaget att en stor del av insiders 
som handlar i det egna bolaget tenderar att slå index. Fortsättningsvis är forskning och 
utveckling ytterligare en variabel som går att applicera på detta område. Tilläggas ska 
att studier om forskning och utveckling, som proxy för informationsasymmetri, inte är 
ett välstuderat område. Det existerar dock en studie, genomförd i USA, vilken funnit att 
insiders som handlar i bolag med FoU erhåller högre avkastning på sina aktier än 
insiders som handlar i bolag utan FoU.  
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Denna amerikanska studie av Aboody och Lev (2000) har påverkat författarna mycket i 
utformandet av denna svenska studie och metod. Aboody och Lev hypotiserar att 
forskning och utveckling bidrar till informationsasymmetri mellan insiders och 
outsiders och att insiders sedan drar nytta av detta genom att handla sina egna aktier. 
Studien omfattar perioden 1985-1997 och innefattar alla köp- och säljtransaktioner i 
bolag med och utan FoU.  

Underlaget är baserat på transaktioner gjorda av "ledande befattningshavare", vilket 
betyder att undersökningen innefattat registrerade insynspersoner i det handlade bolaget. 
I studien finner de att investerare reagerar starkare på information om insiderhandel i 
bolag med FoU än bolag utan FoU en månad från publiceringsdatum av köp eller sälj. 
De finner även att ett medelköp av insiders i FoU-bolag leder till 3 % i avkastning, 25 
dagar efter köpet, jämfört med ett insiderköp i bolag utan FoU, där insiders endast 
erhåller 0,9 % i snitt på sin investering 25 dagar efter köpet. Studien innehåller även 
huruvida FoU bolag, och icke FoU bolag, särskiljer i sitt sätt att kommunicera med 
marknaden. I studien finner de att FoU bolag i högre utsträckning bjuder in analytiker 
för presentation av sina forskningsresultat.    
 
5.4.2 Proxy Forskning & Utveckling 
Denna del i processen utmynnar i en klassificering av ovan nämnda antal företag 
baserad på till vilken grad dessa innehar forskning och utvecklingskostnader. Detta tal 
kommer härmed och fortsättningsvis att benämnas som ”FoU Proxy” då forskning och 
utveckling anses vara representativ för informationsasymmetri. Denna Proxy kalkyleras 
på årsbasis genom att dela företagets kostnad för FoU med företagets totala kostnader 
(FoU/Totala Kostnader). 

Totala kostnader har i sin tur kalkylerats fram genom att beräkna årets nettoomsättning 
minus årets rörelseresultat (nettoomsättning - rörelseresultat). Denna uträkning 
utmynnar således i ett decimaltal mellan 0,00 och 1,00 vilket senare ligger till grund för 
klassificering av hög, medel- eller låg FoU. Nedan följer ett exempel av Mid-Cap 
företaget Arcam år 2012 som visar hur uträkningen är uppbyggd.  

 
Exempel Arcam 2012: 

Nettoomsättning: 139 053 000 SEK 
Rörelseresultat: 14 523 000 SEK 
Forskning och Utvecklingskostnader: 8 418 000 SEK 

FoU Proxy = 8418´/(139053´-14523´) = 0,0676 = 6,76 % 

   
Denna kalkylering görs på identiskt vis mellan åren 2003 och 2012 för de kvarvarande 
252 bolagen samt resulterar i att 100 av dessa innehar forskning och 
utvecklingskostnader samt får därmed ett proxy värde över 0,00 och under 1,00 vilket 
visas i Tabell 3 samt utförligt i Appendix A.6. Efter att dessa kalkyleringar skett på 
årsbasis sammanställs de bolagsvis till ett genomsnittligt värde på de 10 av 
undersökningen valda, åren och definieras därefter. Värt att notera, vilket kan utläsas ur 
Tabell 3, är att 49,39 % (41/83) av bolagen på Large-Cap bedriver någon form av 
forskning och utveckling vilket är tydligt högre än Mid- och Small-Cap där 29,41 % 
(20/68) respektive 38,61 % (39/101) bedriver forskning och utveckling.  



 
 

 31 

 
                 Tabell 3. Bolag med- samt utan FoU              

 
Vidare sammanställs de bolag vilka innehar forskning och utveckling på respektive 
Large-, Mid- och Small-Cap lista samt resulterar i ett medelvärde vilket presenteras i 
Tabell 4. Dessa medeltal är därmed endast baserade på de bolag vilka innehar FoU på 
respektive aktielista. Undersökningen väljer, i denna klassificering, att bortse från de 
bolag vilka inte innehar FoU då dessa ger en missvisande bild av de bolag vilka faktiskt 
innehar FoU. Detta steg är nödvändigt då det kommer att ligga till grund för 
klassificeringen av hög-, medel, eller låg FoU. Nämnvärt i Tabell 4 är att bolagen på 
Large-Cap i snitt har forskning och utvecklingskostnader på 6,86 % och bolagen på 
Mid- och Small-Cap innehar 17,51 % respektive 16,28 %.  
 

Tabell 4. Medeltal FoU Proxy  

 
Tabell 5 innehåller standardavvikelsen för respektive aktielista samt en medel 
standardavvikelse för de relevanta aktielistorna. Denna medelstandardavvikelse 
multipliceras med medeltalet i Tabell 4 i processen att definiera låg-, medel- och hög 
FoU proxy. Exempelvis är 0,1355*(1-0,1829) = 0,1107 och betyder därmed att de bolag 
med en FoU proxy lika med eller mindre än (<) 0,1107, respektive lista, klassificeras 
som låg FoU. Definitionen av Medel FoU och Hög FoU, vilka kalkyleras enligt 
identiska regler, blir således (0,1108<X<0,1602) samt (0,1603<). Innebörden av dessa 
klassificeringar återkommer senare i detta kapitel då portföljindelning presenteras. 
 

           Tabell 5. Standardavvikelse FoU Proxy 

 
Den ovanstående klassificeringen i Tabell 5 utmynnar i förhållandet mellan de tre 
kategorierna i Tabell 6. Låg FoU innehar störst andel bolag (67 st.) vilket kan förklaras 
genom att Large-Cap har högst andel FoU klassificerade bolag samt lägst presenterad 
medel proxy värde. Detta kommer dock att diskuteras vidare senare i uppsatsen. Medel 
FoU innehåller minst antal bolag (6 st.), detta beror med största sannolikhet på att 
kategorin är ett, i sammantaget, kort intervall.  

JA NEJ Totalt JA NEJ Totalt
Large.Cap 85 2 87 Large.Cap 41 42 83
Mid.Cap 69 15 84 Mid.Cap 20 48 68
Small.Cap 105 13 118 Small.Cap 39 62 101
Totalt 259 30 289 Totalt 100 152 252

JA NEJ Totalt
Large.Cap 75 12 87
Mid.Cap 48 36 84
Small.Cap 84 34 118
Totalt 207 82 289

Antal.år.på.Stockholm.OMX

Registrerade.på.OMX.i.5.år

Registrerade.på.OMX.i.10.år

Forskning.&.Utveckling

Innehar.forskning.&.Utveckling.(FoU)

Forskning.&.Utveckling.(FoU).Proxy Medeltal Ej.svensk.registrerade Otillräcklig.information Totalt
Large&Cap 0,0686 Stockholm.OMX 5 2 7
Mid&Cap 0,1751
Small&Cap 0,1628
Genomsnitt.medel: 0,1355

Standard.avvikelse.FoU.Proxy Std
Large&Cap 0,1114
Mid&Cap 0,2410
Small&Cap 0,1972
Medel.OMX 0,1829

Klassificering.av.FoU..Proxy Uppdelning
Låg&FOU& >&0,1107
Medel&FOU& 0,1108&<&X&<&0,1602
Hög&FOU& 0,1603&<

Forskning.&.Utveckling Öriga.Bortfall

Forskning.&.Utveckling.(FoU).Proxy Medeltal Ej.svensk.registrerade Otillräcklig.information Totalt
Large&Cap 0,0686 Stockholm.OMX 5 2 7
Mid&Cap 0,1751
Small&Cap 0,1628
Genomsnitt.medel: 0,1355

Standard.avvikelse.FoU.Proxy Std
Large&Cap 0,1114
Mid&Cap 0,2410
Small&Cap 0,1972
Medel.std 0,1829

Klassificering.av.FoU..Proxy Uppdelning
Låg&FOU& >&0,1107
Medel&FOU& 0,1108&<&X&<&0,1602
Hög&FOU& 0,1603&<

Forskning.&.Utveckling Öriga.Bortfall
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        Tabell 6. Antal företag per klassificering 

 
5.5 Portföljindelning 
Tidigare i kapitel 1 definierades insynspersoner i enlighet med svensk lagstiftning där 
bland annat Verkställande Direktör (VD) ingår. Med detta har författarna valt att i 
ramen för undersökningen begränsa insiderhandel till Verkställande Direktör samt dess 
närstående då deras information anses härleda tillbaka till den Verkställande Direktören. 
Dessa är make/maka, barn, juridisk person och sambo. Denna avgränsning grundar sig i 
två aspekter av följande skäl. Dels anses VD:n besitta störst andel information i 
förhållande till de övriga insynspersonerna i respektive företag då denne innehar 
översikt inom bolaget. Därmed anser författarna att den information resterande 
insynspersoner besitter, till största del likaså återfinns hos VD:n. Dock är möjligheten 
till insiderhandel, per definition, större om urvalet även innefattar alla insynspersoner. 
Den andra aspekten som författarna tar hänsyn till, samt vilken är ett givet steg vid en 
ansenligare undersökning, är tiden. Beräkningsmässigt är det inte möjligt under den 
tidsperiod undersökningen genomförs att innefatta större datamängd. Därmed anser 
författarna att VD:n samt dess närstående representerar ett godtyckligt urval. 
 
Ett kriterium vid uppbyggnad av portföljer är nettoköptrasaktioner på månads- och 
företagsbasis. VD:n kan under samma kalendermånad genomföra både köp- och 
säljtransaktioner. Att endast fokusera på köptransaktioner kan därmed vara missvisande 
ur signaleringssynpunkt då VD:n möjligen även sålt aktier under vald månad. Därför 
väljer denna undersökning att basera portföljer på nettoköptransaktioner på månadsbasis 
med hänsyn till signalteorin vilken förklarats samt diskuterats i kapitel 3. 
 

             Tabell 7. Nettoköptransaktioner 
Tabell 7 innehåller antalet 
nettoköptransaktioner från de portföljer 
som uppfyllt kraven för att behandlas som 
giltig mätpunkt. Dessa portföljer 
innehåller nettoköptransaktioner från både 
företag med FoU samt utan FoU, vilket är 
ett måste ur jämförelse synpunkt. I Tabell 
3 redovisas 100 bolag som innehar FoU 
kostnader respektive 152 bolag som ej 
innehar FoU kostnader. Resultatet av detta 
blir således att inom bolag med FoU 
kostnader är handelsfrekvensen 1,39 
(139/100), det vill säga att en VD har i 
snitt genomfört 1,39 nettoköp på en tioårsperiod inom de portföljer vilka används som 
mätpunkter. Inom ett bolag utan FoU kostnader har en VD i snitt genomfört 1,59 
(242/152) nettoköp under samma tidsperiod.  
 

Forskning.&.Utveckling.(FoU).Proxy Medeltal Ej.svensk.registrerade Otillräcklig.information Totalt
Large&Cap 0,0686 Stockholm.OMX 5 2 7
Mid&Cap 0,1751
Small&Cap 0,1628
Genomsnitt.medel: 0,1355

Standard.avvikelse.FoU.Proxy Std
Large&Cap 0,1114
Mid&Cap 0,2410
Small&Cap 0,1972
Medel.std 0,1829

Klassificering.av.FoU..Proxy Uppdelning
Låg&FOU& >&0,1107
Medel&FOU& 0,1108&<&X&<&0,1602
Hög&FOU& 0,1603&<

Företag.klassificerade.enligt.Proxy Antal
Låg&FOU 67
Medel&FOU 6
Hög&FOU 27
Totalt 100

Forskning.&.Utveckling Öriga.Bortfall

Accepterade Bortfall Totalt Bolag.med.FoU Bolag.utan.FoU
FoU&P&Ej&FoU 74 46 120 2003 15 14
Hög&FoU&P&Ej&FoU 51 69 120 2004 9 11
Hög&FoU&P&Låg&FoU 26 94 120 2005 16 30
Totalt.antal.portföljer 151 209 360 2006 9 16

2007 8 23
2008 18 37
2009 10 24
2010 22 27
2011 15 34
2012 17 26
Totalt 139 242

1,39 1,602649007

Antal.Nettoköptransaktioner.(köp_sälj)

Nettoköp

Antal.portföljer.innan.utfyllnadsestmering

Antal.portföljer
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5.5.1 Portföljindelning – Månadsbasis 
Uppsatsen undersöker tre olika sammansättningar av portföljer där kontentan avser 
förklara ett potentiellt samband mellan graden av informationsasymmetri och nivå på 
abnormal avkastning. Dessa portföljer sammansätts under tre steg då de konstrueras i 
kedjeföljd vilken visas nedan. 
 
Portföljer: 

1. FoU – Ej FoU   Företag med FoU – Företag utan FoU 
2. Hög FoU – Ej FoU  Företag med hög FoU – Företag utan FoU 
3. Hög FoU – Låg FoU Företag med hög FoU – Företag med låg FoU 

 
Genomgående är portföljerna uppbyggda utifrån kalendermånader då dessa enklast mäts 
mot varandra. Således är första mätpunkten (portfölj 1) januari 2003, och mätpunkt 120 
blir därmed december 2012. Detta resulterar i totalt 360 (120*3) portföljer. Portföljer i 
kategori 1 innehåller nettoköptransaktioner från bolag av både FoU samt icke FoU 
karaktär inom månaden t. Ett exempel på detta är portfölj 12 (december 2003) som 
presenteras i Tabell 8 nedan.  
          Tabell 8. Exempel Portfölj 1 
Tabell 8 innehåller företag vilka redovisat nettoköp 
för insiders från 2003-12-01 till 2003-12-31. Av de 
företag som är representerade i Tabell 8 erhålls 
månadens avkastning i respektive bolag. Företagen 
vägs sedan lika då att alla bolag får samma vikt i 
portföljen. Dessa delas upp i FoU samt Ej FoU vilket 
resulterar i differensen FoU-Ej FoU på sista raden. I 
detta fall är skillnaden negativ i den bemärkelse att Ej 
FoU företag redovisade högre avkastning under 
december 2003. Vid de månader då företag med FoU 
redovisar högre avkastning resulterar FoU-Ej FoU i 
ett positivt tal. Nämnvärt är även att portföljer måste 
innehålla minst en nettoköptransaktion inom båda 
kategorierna för att en differens skall uppmätas. När 
detta krav är uppfyllt existerar inget hinder för antalet 
bolag i respektive portfölj. Vidare följer exempel på portföljer inom ovan listade 
kategori 2 och 3 i tabell 9 respektive 10.    
     
Exemplen i Tabell 9 och 10 på nästkommande sida visar portföljer med Hög FoU-Ej 
FoU samt Hög FoU-Låg FoU. Då dessa är konstruerade i kedjeföljd förklaras av att 
portföljer i Tabell 9 endast kan konstrueras ur portföljer i Tabell 8 då Hög FoU ingår i 
kategorin FoU. Vidare kan portföljer ur kategori 3 byggas utifrån Tabell 8 och 9 då 
dessa även måste innehålla minst två nettoköptransaktioner inom bolag med FoU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accepterade Ej.Accepterade Totalt Portfölj:.
Januari 2 8 10 Start.datum:
Februari 5 5 10
Mars 9 1 10 Företag: FoU EJ.FoU
April 2 8 10 Novestra P0,0528
Maj 9 1 10 Cision 0,0178
Juni 8 2 10 Pricer&B P0,1279
Juli 6 4 10 Intellecta&B 0,1891
Augusti 6 4 10 Kabe&B 0,0305
September 8 2 10 Sintercast 0,0454
Oktober 2 8 10
November 8 2 10 Medel _0,0216 0,0556
December 9 1 10
Totalt 74 46 120 FoU._.Ej.FoU. _0,0772

2003

2003_12_01
12

Exempel.Portfölj

Antal.Portföljer.(FoU._.Ej.FoU).2003_2012

Antal.Portföljer
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        Tabell 9. Exempel portfölj 2                     Tabell 10. Exempel portfölj 3 

   
Ett fenomen vilket visades vid uppbyggnad av de 360 möjliga portföljerna var frånvaro 
av nettoköptransaktioner inom ett antal kalendermånader. Denna frånvaro resulterar 
således i avsaknad av mätpunkt under innevarande månad. Tabell 11 visar att studien 
totalt innehåller 151 mätpunkter, ergo 41,94% (151/360) av de totala möjliga 
portföljerna. Då detta vid första anblick kan ses som problematiskt använder denna 
studie en väl beprövad skattningsmetod för att fylla de tomma mätpunkterna. Denna 
metod kommer att presenteras utförligare i en senare sektion.  
 
                        Tabell 11. Totalt antal portföljer 

 
                                 Tabell 12. Nettoköp på månadsbasis 
Dessa 151 portföljer innehåller 381 unika 
nettoköptransaktioner vilket visas på 
månadsbasis i Tabell 12. Utläsas kan även, 
inom vilka månader, insynspersoner väljer 
att frekvent handla. Tidigare diskuterat i 
kapitel 3 handlar insynspersoner av olika 
anledningar och Maj, vilken innehar flest 
nettoköptransaktioner, kan kopplas till 
informationsövertag om att 
”sommarmånader” tenderar att ge högre 
avkastning. November och December 
ligger på andra respektive tredje plats i 
denna lista vilket kan bero på 
skattemässiga skäl inför årsbokslut och 
deklarationsunderlag.      
 

Portfölj:. Portfölj:.
Start.Datum: Start.Datum:

Företag: Hög.FoU Ej.FoU Företag: Hög.FoU Låg.FoU
Xano&Industri&B 0,0235 Eniro P0,3871
Lammhults&Design&Group&B 0,0502 Swedish&Match P0,0496
Sensys&Traffic 0,0357 Sensys&Traffic P0,1103
Novestra P0,0626 Duni P0,0761
Intellecta&B P0,1536

Medel _0,1103 _0,1709
Medel 0,0357 _0,0356

Hög.FoU._.Låg.FoU 0,0606
Hög.FoU._.Ej.FoU 0,0713

Exempel.portfölj.hög_låg

2008
66

2008_06_01

2004

Exempel.portfölj.hög_ej

24
2004_12_01

Totalt.Antal.Portföljer..2003_2012 Av.totalt.möjliga
FoU_Ej.FoU 74 120
Hög.FoU_Ej.FoU 51 120
Hög.FoU_Låg.FoU 26 120
Totalt 151 360

Totalt.antal.portföljer

VD Bolag.med.FoU Bolag.utan.FoU Totalt
Make/Maka Januari 3 2 5
Barn Februari 13 17 30
Juridisk.Person Mars 12 30 42
Sambo April 2 3 5

Maj 17 45 62
Juni 17 24 41
Juli 9 7 16
Augusti 11 24 35
September 12 19 31
Oktober 4 8 12
November 21 35 56
December 18 28 46
Totalt 139 242 381

Baserar&handel&på&information&från&sambo&med&insynspossition
VD&handlar&via&ett&annat&eget&bolag
Baserar&handel&på&information&från&förälder
Baserar&handel&på&information&från&partnern
Innehar&Information

Insynspersoner Nettoköp

Antal.Nettoköptransaktioner.(köp_sälj).2003_2012Transaktioner.som.ingår.i.undersökningen

Portfölj:. Portfölj:.
Start.Datum: Start.Datum:

Företag: Hög.FoU Ej.FoU Företag: Hög.FoU Låg.FoU
Xano&Industri&B 0,0235 Eniro P0,3871
Lammhults&Design&Group&B 0,0502 Swedish&Match P0,0496
Sensys&Traffic 0,0357 Sensys&Traffic P0,1103
Novestra P0,0626 Duni P0,0761
Intellecta&B P0,1536

Medel _0,1103 _0,1709
Medel 0,0357 _0,0356

Hög.FoU._.Låg.FoU 0,0606
Hög.FoU._.Ej.FoU 0,0713

Exempel.portfölj.hög_låg

2008
66

2008_06_01

2004

Exempel.portfölj.hög_ej

24
2004_12_01
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5.6 Data 
Data har inhämtats från databasen Retriever av båda författarna, med strävan efter att 
uppnå minsta möjliga felmarginal. Dock kan det finnas oregelbundenheter från 
Retriever då dessa Excel-filer i enstaka fall visat sig innehålla felaktig data. Detta har 
minimerats genom stickprovstest där Retriever ställts mot årsredovisning av respektive 
bolag.  

Datainsamlingen grundas i ovan nämnda kriterier där första steget går ut på att 
sammanställa listor på alla idag aktiva bolag på Stockholm OMX Small-, Mid- och 
Large-Cap listor. Efter detta steg insamlas information om antalet registrerade år, 
registreringsland samt om tillräcklig information finns att tillgå om respektive bolag. 
Detta resulterar i att totalt 252 av 289 möjliga bolag ingår i studien.  

För att klassificera bolagen, primärt inom FoU och Ej FoU, samt sekundärt inom låg-, 
medel- och hög FoU användes data från Retriever samt årsredovisningar. Primärt 
används Retriever och dess Excel-redovisningsfiler som källa för inhämtning av data 
angående nettoomsättning, rörelseresultat samt forskning och utvecklingskostnader för 
respektive bolag och detta av bekvämlighet- samt tidsskäl. Av de bolag vilka inte 
redovisade några eller delvisa uppgifter i dessa Excel-filer används årsredovisningar 
från bolagens webbsida som sekundärkälla. Detta då det inte är möjligt att under 
studiens tidsschema använda årsredovisningar som primär inhämtningsmetod. 
Uppskattningsvis har författarna dock hämtat uppgifter från 1000 årsredovisningar för 
att komplettera uppgifter från Retriever.  

Insynspersoner skall, som tidigare diskuterat, enligt lag anmäla köp och 
säljtransaktioner till finansinspektionen (FI) senast fem dagar efter transaktionen ägt 
rum. FI sammanställer samt rapporterar insidertransaktioner varje vardag klockan 15.00 
till marknaden (FI, 2014). Registret, vilket denna uppsats utgår från, hämtades den 29 
januari 2013, och innehåller insidertransaktioner från 2003-01-01 till 2012-12-31 som 
därmed täcker undersökningens tidsperiod. 

Det avslutande steget i datainhämtningsprocessen innefattar insamling av 
månadsavkastningar hos de bolags aktier vilka ingår i respektive portfölj. Författarna 
har använt Thomson Reuters Datastream för inhämtning av dessa data då detta program 
redovisar prisjusterade aktiekurser (logaritmiska aktiekurser). Prisjusterade aktiekurser 
betyder att priserna justeras för alla dagens händelser, till exempel utdelning. Vidare 
betyder detta att avkastningen återinvesteras i respektive aktie och därmed inkluderar 
”ränta på ränta” effekt.  

5.7 Avkastning 
Den månadsavkastning vilken kalkylerats från månadsavslut hämtade från Thomson 
Reuter Datastream har beräknats på följande vis: 

                      Faktisk månadsavkastning 
             Rit = (Pit-Pit-1)/Pit-1 
Där:  
Rit = Månadsavkastning för aktie i vid tidpunkt t 
Pit = Priset på aktie i vid tidpunkt t 
Pit-1 = Priset på aktie i vid tidpunkt t-1, vilket är månaden innan.  
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Abnormal avkastning är avkastning hos en aktie vilken är signifikant högre än den valda 
jämförelsemätpunkten. I denna uppsats är jämförelsepunkten företag med FoU 
kostnader. Ergo att om insynspersoner i företag med/utan FoU kostnader visar sig 
erhålla högre avkastning än insynspersoner i företag utan/med FoU kostnader benämns 
detta som abnormal avkastning. Detta betyder att abnormal avkastning är faktisk 
avkastning för aktie a vid tidpunkt t minus förväntad avkastning för aktie a vid tidpunkt 
t.  
 
5.8 Hypoteser – vad skall testas?   
Studien kommer att testa om insynspersoner inom bolag med FoU kostnader på 
Stockholm OMX Small-, Mid- och Large-Cap listor kan tillgodogöra sig abnormal 
avkastning i förhållande till bolag utan FoU kostnader. Resultatet av detta test kommer 
att diskuteras genom att kopplas till informationsasymmetri samt signalteori.  
 
Undersökningen testar tre olika sammansättningar av portföljer som innehåller 
nettoköptransaktioner av insynspersoner. Dessa tester, vilka utförs på identiskt vis, 
ämnar i stegrande grader förklara förhållandet mellan informationsasymmetri och 
abnormal avkastning. Studiens nollhypotes är att den faktiska avkastningen är lika med 
förväntade avkastningen och att det därmed inte existerar abnormal avkastning på 
Stockholm OMX Small-, Mid- och Large-Cap listor.  

H0: ARit = 0, det vill säga, Faktiskt avkastning  = Förväntad avkastning 
H1: ARit ≠ 0, det vill säga, Faktiskt avkastning  ≠ Förväntad avkastning 
 
Där: 
ARit = Abnormal avkastning för aktie i vid tidpunkt t 
 
5.9 Statistiska Verktyg 
För att undersöka samt utföra statistiska test behövs datoriserade verktyg och denna 
studie använder Stata för att genomföra t-test och regressionsanalyser. Test vilka 
genomförs i studien sammanställs nedan. 
 
Sammanställning av test: 
- t-test 
- Tre-faktor-modell regression – risk justerad avkastning 
 
5.9.1 T-Test 
T-testet ämnar testa uppsatsens hypoteser samt initialt förklara eventuell skillnad i 
avkastning mellan tidigare givna portföljer (Moore et.al, 2008, s.379). Detta test tar 
dock inte hänsyn till riskfördelning i portföljerna och kommer därmed endast bidra till 
initial diskussion angående avkastningsdifferenser.   
 
Ett t-test används för att testa om differensen mellan två grupper är signifikant och 
används med fördel när testsubjekten är normalfördelade (Moore et.al, 2008, s.377f). I 
denna uppsats kommer därmed medelavkastningen mellan två portföljer att testas. Detta 
test genomförs på de tre portföljsammansättningar som tidigare presenteras. 
 
Ett beroende t-test innebär att samma testgrupp mäts med identiska test vid två olika 
tidpunkter, alternativt att samma testgrupp mäts mot två olika variabler vid samma 
tidpunkt. Oberoende t-test jämför två gruppers medelvärden vilka har testats på samma 
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sätt vid samma tidpunkt. Denna uppsats t-test är av oberoende karaktär då portföljernas 
medelvärden testat på identiska sätt vid samma tidpunkt.  
 
Ett konfidensintervall är ett intervall, inom vilket det sanna värdet av ett test är troligt 
att hamna, givet en procentuell förklaringsgrad (Studenmund, 2001, s.127). Denna 
undersökning använder sig av ett 95 % konfidensintervall vilket betyder att 
undersökningens resultat kan till 95 % förklaras inom det givna intervallet.   
 
5.9.2 Statistik och Regressionsanalys  
Testen vilka utförs i denna studie ämnar att på en signifikant nivå förklara sambandet 
mellan abnormal avkastning hos insiderköp och informationsasymmetri genom 
forskning och utveckling som proxy.  
 
Vid hypotesprövning kan två typer av fel uppstå. Det första, vilket även innehar ett 
passande namn, är Typ 1 fel. Detta fel grundas i att noll hypotesen förkastas då den är 
sann. Detta kan minimeras genom stora urval, då större urval i teorin leder till mindre 
sannolikhet för slumpmässiga avvikelser (Djurfeldt et.al. 2003). Författarna har tagit 
detta i beaktande samt argumenterar för största möjliga minimering av detta potentiella 
fel i och med det totalurval undersökningen grundas i. Typ 2 fel, vilket är det andra och 
sista felet, betyder att författarna ej förkastar en falsk hypotes. Sannolikheten för detta 
fel tenderar att öka då utrymmet för Typ 1 fel minimeras (Djurfeldt et.al. 2003). Därmed 
kommer författarna att med stor försiktighet acceptera noll hypotesen om denna anses 
sann. 
 
5.9.3 Tre-Faktor Modellen 
Då skillnader i portföljavkastning kan bero på skillnaden i portföljers risk används en 
Tre-faktor modell för att korrigera för detta, det vill säga för att jämföra riskjusterad 
avkastning. Författarna ämnar därför använda en regressionsanalys för att antingen 
acceptera eller förkasta nollhypotesen vilken beskrivits ovan. Denna regression är Fama 
och French (1993) tre-faktor-modell. Då undersökningen utgår från att vara en imitation 
av Aboody och Lev (2000) på den svenska marknaden, kommer undersökningen att ske 
på näst intill identiskt vis. Dock kommer denna uppsats att undersöka tre olika 
sammansättningar av portföljer genom klassificering av FoU kostnader.  
 
Den beroende variabeln i varje regression är skillnaden i avkastning mellan de två 
kategorier av bolag vilka testas. Exempelvis är det i regression 1, vilken presenteras 
nedan, skillnaden i avkastning mellan företag med FoU kostnader och företag utan FoU 
kostnader. De oberoende variablerna är de tre riskfaktorerna: marknadsavkastning 
(mkt), bolagsstorlek (smb) samt bok-till-marknads värde (hml). Viktigt att påpeka är att 
all avkastning utöver den riskfria är sammanlänkad med risk. Dessa oberoende variabler 
är proxy-värden för riskfaktorer och ämnar därmed förklara andelen risk i givna 
portföljer och aktier. Detta är essentiellt för att producera och återge ett resultat vilket 
till stor grad endast speglar den undersökta hypotesen.  Dessa tre faktorers värde är 
hämtade från Andrea Frazzini (2014). Regressionernas tre-faktor modeller ser ut på 
följande vis:  
 
(1) FoUpt – EjFoUpt = 𝜶p + 𝜷p (MKT) + 𝜹𝑺𝑴𝑩t + 𝝈pHMLt + 𝝐t 
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(2) HögFoUpt – EjFoUpt = 𝜶p + 𝜷p (MKT) + 𝜹𝑺𝑴𝑩t + 𝝈pHMLt + 𝝐t 
 
(3) HögFoUpt – LågFoUpt = 𝜶p + 𝜷p (MKT) + 𝜹𝑺𝑴𝑩t + 𝝈pHMLt + 𝝐t 
 
Där:  
(1) FoUpt – EjFoUpt = Differensen i avkastning mellan portföljer vilka innehåller 
nettoköptransaktioner av VD:n i bolag med respektive utan FoU i månad t. 
(2) HögFoUpt – EjFoUpt = Differensen i avkastning mellan portföljer vilka innehåller 
nettoköptransaktioner av VD:n i bolag med hög respektive ingen FoU. 
(3) HögFoUpt – LågFoUpt = Differensen i avkastning mellan portföljer vilka innehåller 
nettoköptransaktioner av VD:n i bolag med hög respektive låg FoU. 
MKT = marknadsavkastningen i månaden t. 
SMB = skillnad i avkastning på en genomsnittlig portfölj med stora och små bolag i 
månad t. 
HML = skillnad i avkastning på en genomsnittlig portfölj av företag med högt bok-till-
marknads värde samt lågt bok-till-marknads värde i månad t. 
 
5.9.4 Imputering av saknade observationer 
För att regressionen, skall resultera i ett signifikant resultat bör alla potentiella 
mätpunkter innehålla värden. Då denna uppsats kalendermånadsportföljer i vissa fall 
inte innehåller nettoköptransaktioner är utkomsten således att dessa månader inte ger en 
genomsnittlig avkastning. Därmed bortfaller vissa månader som mätpunkter.  
 
Författarna har valt att estimera de mätpunkter, vilka bortfallit, genom ytterligare en 
regression. Denna regression utförs innan de slutliga, vilka beskrivs ovan, och baseras 
på de 151 observationer (portföljer) vilka visas i tabell 11. Regressionens resultat på 
värdena beta, delta och sigma multipliceras därefter med mkt, smb respektive hml 
värdet för respektive månad för att estimera mätpunktens (portföljens) utkomst.  
 
Estimeringen sker därmed på följande vis:  
 
1. Tre-faktor-modellen används för att utföra en regression på de mätpunkter vilka 
undersökningen genererat. Denna regression resulterar i alfa (vilken är konstant), beta, 
delta och sigma värden (vilka inte är konstanta). 
 
2. Dessa värden multipliceras sedan in i en ekvation med mkt, smb och hml på följande 
vis:  
Estimerad mätpunkt = alfa+((mktt*beta)+(smbt*delta)+(hmlt*sigma))  
 
3. Dessa estimerade mätpunkter inkorporeras sedan på respektive mätpunkts plats 
utifrån respektive månad t.  
 
4. Resultatet blir således att alla 360 (120*3) mätpunkter innehar ett värde different från 
noll (0) i de tre slutgiltiga regressionerna. 
 
5.10 Problem vid Händelsestudier 
MacKinlay (1997) belyser ett antal problem vilka kan uppkomma vid händelsestudier. 
Dessa är bland annat: Urval och händelsedatum.  
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Urvalet spelar enligt MacKinlay stor roll, närmare bestämt tenderar resultatet att ändras 
beroende på hur frekvent data en undersökning basers på. Till exempel kan stora 
skillnader i resultat uppstå om undersökningen baseras på dags- eller månadsdata 
(MacKinlay, 1997, s. 34-35). Då denna uppsats basers på månadsdata kommer det i 
analys och slutsats tas hänsyn till denna faktor.   
 
Vidare är undersökningens händelsedefiniering kritisk. Vid studier kan författarna inte 
vara säkra på att marknaden fått tillgång till insidertransaktioner vid den tidpunkt då de 
publiceras. Möjligheten finns att marknaden fått informationen innan publiceringsdatum 
(MacKinlay, 1997, s. 35). Om detta är verklighet i en studie skall därmed 
händelsedatumet ändras till den dag då marknaden tagit del av informationen 
(MacKinlay, 1997, s. 35).  
 
5.11 Källkritik  
All data vilken inhämtats för denna studie är inhämtad från tillförlitliga källor, dessa är 
Retriever, Datastream och företags respektive årsredovisningar. Då all data är 
kvantitativ anser författarna att den inte innehåller några värderingar från författarna 
eller uppgiftslämnarnas sida.  
 
Primär inhämtningsdatabas för bolagsinformation är Retriever vilken författarna fått 
tillgång till genom Umeå Universitets bibliotek. Genom denna databas har Excel-filer 
hämtats innehållande information om forskning och utveckling samt totala kostnader för 
respektive bolag. Dessa filer har i de fall de inte visat något värde på respektive post 
dubbelkollats mot bolagets årsredovisning för att minimera datafel. Detta betyder att 
årsredovisningar har använts som sekundärkälla. Retriever har använts av 
bekvämlighetsskäl då det inte är, under uppsatsens tidsram, möjligt att enbart använda 
årsredovisningar. Stickprov har även genomförts på de bolag vilka redovisar alla 
uppgifter i Excel-filer för att säkerställa korrekt information.  
 
Aktiekurser har hämtats från Reuter Thomson Datastream och är slutkurserna för 
respektive månad, det vill säga slutkursen för sista dagen i respektive månad. Stickprov 
har genomförts mot Stockholm OMX för att säkerställa att aktiekurserna är korrekta.  
 
Studien tar inte hänsyn till kostnader som medförs vid köp eller säljtransaktioner. Detta 
kan till exempel vara skatter eller courtage och bidra till att abnormal avkastningen 
minskar eller i värsta fall elimineras helt. Författarna är medvetna om att detta kan 
komma att påverka resultatet.  
 
Den så kallade mänskliga faktorn kan inte i denna uppsats elimineras helt då 
datainsamlingen skett av författarna. Risken för detta fel har minimerats genom att båda 
författarna varit involverade och på så vis dubbelkollat insamlad data. Författarna är 
medvetna om denna risk samt tar den i beaktande.   
 
Undersökningen tar inte hänsyn till andra faktorer utanför studien, vilka i sig kan 
påverka eventuell abnormal avkastning. Därmed kan de finnas faktorer och proxy-
värden vilka förklarar abnormal avkastning och informationsasymmetri bättre samt på 
andra sätt än de som tas upp i undersökningen. Detta kommer att diskuteras och 
rekommenderas i vidare forskning i slutet av uppsatsen.  
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6. Resultat & Analys 
Detta kapitel kommer presentera resultaten av de kvantitativa data vilka observerats. 
Resultaten bygger på 151 portföljer grundade i 381 nettoköpstransaktioner. Dessa 
transaktioner är uppdelade i 4 typer av portföljer.  Nettoköpstransaktioner vilka är 
uppdelade i forskning och utveckling, ingen forskning och utveckling, hög forskning och 
utveckling och slutligen låg forskning och utveckling. Uppsatsens hypotesprövning visar 
indikationer på att graden av informationsasymmetri påverkar insiderhandelns 
avkastning. Avsnitten kommer inledas med att data presenteras och sedan följas upp 
med en orsaksdiskussion och analys.  

6.1 Presentation av hypoteser 
Författarnas data kommer att presenteras i form av t-test och regressionsanalyser. 
Empirin är uppdelad enligt de portföljer som grundar våra hypoteser. Alla delar av detta 
kapitel kommer inledas med en presentation av de data författarna fått fram via t-test 
och regressioner samt följas upp med analys direkt i respektive avsnitt av den 
anledningen att det skapar en tydlig röd tråd mellan empiri och analys.  
 
H0: ARit = 0, det vill säga, Faktisk avkastning  = Förväntad avkastning 
H1: ARit ≠ 0, det vill säga, Faktisk avkastning  ≠ Förväntad avkastning 
 
Det första hypotestestet som utförts via t-test och via regressionsanalys avser undersöka 
om det finns en differens mellan den faktiska avkastningen och förväntade avkastningen 
mellan bolag som har forsknings och utvecklingskostnader och de bolag som inte har 
forsknings och utvecklingskostnader. Nollhypotesen menar alltså att ingen signifikant 
skillnad skall existera i avkastning mellan FoU och EjFoU portföljen med 5 % (0,05) 
konfidensintervall: 
 
H0: ARit = 0, Forskning och Utveckling = Ej Forskning och Utveckling   
H1: ARit ≠ 0, Forskning och Utveckling ≠ Ej Forskning och Utveckling 

Det andra hypotestestet ämnar bygga vidare på det första testet genom att jämföra bolag 
som har en hög grad av forskning och utveckling gentemot bolag som inte har forskning 
och utveckling. Samma inställningar såsom det första hypotestestet gäller: 
 
H0: ARit = 0, Hög Forskning och Utveckling = Ej Forskning och Utveckling   
H1: ARit ≠ 0, Hög Forskning och Utveckling ≠ Ej Forskning och Utveckling 

Det tredje testet som utförs, avser undersöka huruvida differens existerar mellan bolag 
som kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling kontra låg grad av 
forskning och utveckling. För mer utförlig förklaring se kapitlet om praktisk metod.   
 
H0: ARit = 0, Hög Forskning och Utveckling = Låg Forskning och Utveckling   
H1: ARit ≠ 0, Hög Forskning och Utveckling ≠ Låg Forskning och Utveckling 

Författarna har valt att dela testerna i dessa tre hypoteser för att på ett godtyckligt vis 
undersöka eventuella förklaringar och differenser. Uppdelningen av tre test förenklar 
förståelsen och hanterbarheten av resultaten och därmed kommande diskussion och 
slutsats. Uppdelning i t-test och regressionsanalys är också ämnad att stärka förklaring 
och diskussion.   
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6.1.1 Normalfördelningstest    
Denna del kommer undersöka portföljernas fördelning samt föra diskussion om vad 
empirins resultat kan bero på.  
 
Författarna har valt att undersöka normalfördelningen i de portföljer undersökningen 
innefattar genom en Skewness och Kurtosis analys. Skewness resultaten bör ligga nära 
0 och Kurtosis nära 3 för att kunna fastställa att fördelningen är normalfördelad. I Tabell 
13 indikerar samtlig data att Skewness är över 0, vilket indikerar att majoriteten av 
portföljernas värden är fördelade på den vänstra sidan av fördelningen och vidare att 
extremvärden finns på den högra sidan. Uppsatsens Kurtosis värden är över 3, vilket 
indikerar en lepokurtisk fördelning snarare än en normalfördelning.  
 
Tabell 13. Normalfördelning 

 
 
 
 
 

Denna fördelning har högre värden i ”svansarna” och är mer smal i mitten av 
distributionen. Portföljernas värden för Skewness och Kurtosis indikerar att 
sannolikheten för extremvärden i svansarna är hög. Författarna tror att anledningen till 
detta kan vara den extremt volatila perioden som observerades på aktiemarknaden år 
2008 och år 2009. Syftet med dessa statistiska analyser är att belysa att författarna 
funderat kring huruvida fördelningen är normalfördelad. De observerbara värdena kan 
vara indikation på att detta inte är fallet. Författarna väljer dock att bortse från detta med 
argument att börsen överlag varit väldigt volatil de senaste åren och att det blivit 
vanligare med extremvärden fördelade i fördelningen. Det finns även studier som pekar 
på att kriser blivit mer frekventa och numera inträffar som par, s.k. "twin-crises", som 
menar att en första kris följs av liknande kris som tenderar att bli ännu djupare än den 
föregående. Bordo et al. (2001) finner i sin studie att kriser sedan 1973 inträffar dubbelt 
så ofta som innan och att detta beror på att kapital flyttas i högre utsträckning och att 
finansiella försäkringar lett till Moral Hazard problem. Författarna i studien diskuterar 
också att centralbankernas tendens att utföra "bail-outs", bidrar till återkommande 
kriser.  
 
6.2 T-test 
Detta avsnitt inleds med presentationer av de utförda t-testerna. T-testerna förklaras 
utifrån de uppställda tabellerna för att ge läsaren en tydlig bild av de resultat som 
framkommit. Presentationen följs sedan upp med analys, i syfte att se samband mellan 
denna uppsats observerade resultat och andra utförda studier inom samma teoretiska 
område.  
 
T-testet undersöker huruvida det finns någon signifikant skillnad i avkastning mellan 
dessa två variabler, givet antagandet att t-testerna är oberoende med olika varianser. 
Strukturen kommer bestå av en inledande förklaring som sedan följs upp med en 
diskussion och teoretisk anknytning. T-testerna har utförts i Excel.  
 
6.2.1 Presentation av t-test 
Nedan följer presentation av t-test. Presentationen struktureras med text i samband med 
respektive tabell.  

Kolumn1 FoU EjFoU Hög FoU LågFoU 
Skewness 1,7762 1,3384 2,4400 0,7310 
Kurtosis 5,9718 6,5296 8,3325 0,7368 
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Tabell 14. T-test FoU mot EjFoU 
T-testet, vilket 
presenteras i Tabell 
14, är baserat på 74 
observationer och 
indikerar att den 

medelprocentuella 
avkastningen är 
högre för EjFoU 
portföljen i 
förhållande till FoU 

portföljen. 
Avkastningen för 

EjFoU uppgår till 3,36 % jämfört med FoU som är 2,17 %. Författarna har använt sig av 
detta T-test för att se huruvida FoUs avkastning på ett signifikant vis skiljer sig från 
EjFoU:s avkastning. Det kritiska t-värdet för den tvåsidiga analysen visar att 
nollhypotesen inte kan förkastas, då p-värdet är 0,6112 som i sig är större än 0,05. Den 
observerade standardavvikelsen för FoU är 15,18 % som i sin tur är högre än den 
observerade standardavvikelsen för EjFoU som observerats till 13,06 %. 
 
Tabell 15. T-test HögFoU mot EjFoU 

I Tabell 15 redovisas 
resultatet för t-test av 
den andra hypotesen. 
Detta test ämnar 
initialt visa hur 
HögFoU skiljs från 
EjFoU i form av 

avkastning. 
Medelvärdet på 
avkastningen visar att 
HögFoU innehar 3,9 
% och EjFoU 3,36 

%. Detta indikerar att HögFoU innehar högre avkastning än EjFoU. Standardavvikelsen 
för HögFoU är 18,68 % och aningen lägre (13,06 %) för EjFoU. Det kritiska t-värdet 
för den tvåsidiga analysen visar att nollhypotesen inte kan förkastas, då p-värdet är 
0,8564 vilket är större än 0,05. 
 
Tabell 16. T-test HögFoU mot LågFoU 

I Tabell 16 presenteras 
resultatet av det tredje 
t-testet. Detta test visar 
att investerare i 
HögFoU erhåller en 
avkastning på 2,64 % -
enheter (3,9 -1,26) 
mer än investerare i 
LågFoU. Intressant är 
även att 
standardavvikelsen är 

Two Sample T-Test FoU EjFoU
Medelvärde 0,0217 0,0336
Standardavvikelse 0,1518 0,1306
Observationer 74,0000 74,0000
fg 143,0000
t-kvot -0,5095
P(T<=t) ensidig 0,3056
t-kritisk ensidig 1,6556
P(T<=t) tvåsidig 0,6112
t-kritisk tvåsidig 1,9767

Two Sample T-Test HögFoU EjFoU
Medelvärde 0,0390 0,0336
Standardavvikelse 0,1868 0,1306
Observationer 51,0000 74,0000
fg 83,0000
t-kvot 0,1815
P(T<=t) ensidig 0,4282
t-kritisk ensidig 1,6634
P(T<=t) tvåsidig 0,8564
t-kritisk tvåsidig 1,9890

Two Sample T-Test HögFoU LågFoU
Medelvärde 0,0390 0,0126
Standardavvikelse 0,1868 0,1341
Observationer 51,0000 26,0000
fg 66,0000
t-kvot 0,7138
P(T<=t) ensidig 0,2389
t-kritisk ensidig 1,6683
P(T<=t) tvåsidig 0,4779
t-kritisk tvåsidig 1,9966
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lägre (13,41 %) hos LågFoU än 18,68 % hos HögFoU. Detta trotts att LågFoU innehar 
avsevärt färre observationer. Det kritiska t-värdet för den tvåsidiga analysen visar att 
nollhypotesen inte kan förkastas, då p-värdet är 0,4779 vilket är större än 0,05. 
 
6.2.2 Analys av T-test 
Då inget av t-testen i Tabell 14, 15 och 16 uppvisar signifikanta resultat antas 
avkastningen hos de givna företagsgrupperna vara likartad även om indikationer finnes 
på att så inte är fallet. T-testet i Tabell 14 indikerar att EjFoU företag erhåller högre 
avkastning än FoU företag. T-testet i Tabell 15 indikerar att HögFoU företag erhåller 
högre avkastning än EjFoU företag. T-testet i Tabell 16 indikerar att HögFoU företag 
erhåller högre avkastning än LågFoU företag. Dessa tester tar inte hänsyn till 
riskfördelning i portföljerna och därmed kan det inte uteslutas att skillnader i avkastning 
kan bero på riskfördelning och därmed inte informationsasymmetri. Tilläggas kan att 
det kan finnas lika mängd informationsasymmetri i bolag utan FoU kostnader som i 
bolag med FoU kostnader och att ett annat mått för informationsasymmetri då kan 
appliceras.  
 
Anledning till varför dessa t-tester inte är signifikant kan vara modelleringsfel och 
extremvärden då OMX under denna period upplevt en djup finanskris under hösten 
2008. Det kan även vara som Goncharov et al. (2013) skriver, att IFRS inte ger upphov 
till samma möjligheter för insiders som US GAAP och att det i sin tur leder till att 
insiders i länder som innehar IFRS som regelverk inte har samma avkastningsmöjlighet. 
 
Författarna anser att läsaren ska ha i åtanke att en undersökning och uppsats gällande 
sambandet mellan graden av informationsasymmetri och insiderhandel inte genomförts 
tidigare på den svenska marknaden. Vidare skulle detta kunna betyda, då nollhypotesen 
inte kan förkastas, att informationsasymmetri inte påverkar insiderhandelns avkastning 
på den svenska aktiemarknaden och att insiderhandeln kan vara relativt lika 
avkastningsmässigt för FoU bolag och ej FoU bolag.  
 
Resultatet av t-testet i Tabell 16 kan ur ett signalteoretiskt perspektiv tyda på att 
signalen av insiderhandel i bolag med höga FoU kostnader tenderar att ha högre 
påverkan på aktiemarknadens övriga intressenter än signalen från insiderhandel i bolag 
med låga FoU kostnader. Detta i enlighet med bland andra Lin och Howe (1990) vilka 
kom fram till att insynshandel påverkar informationsasymmetrin samt att insiders 
position i företaget bidrar till olika effekt på marknaden. Inget kan dock sägas med 
säkerhet då resultaten inte är signifikanta. 
  
Resultaten, vilka utläses ur Tabell 14 och 15, kan som tidigare nämnts vara indikationer 
på att insiders i bolag utan FoU kostnader erhåller lika avkastning som insiders i bolag 
med FoU kostnader. Dock, vilket indikeras i Tabell 16, kan insiders i bolag med 
HögFoU erhålla högre abnormal avkastning än insiders i bolag med LågFoU. Om denna 
indikation visar sig vara sann kan Famas (1970) teori om marknadseffektivitet 
ifrågasättas, då det ej skall vara möjligt för aktörer att erhålla abnormal avkastning. 
Viktigt att poängtera, är att denna uppsats ej mäter marknadseffektivitet och därmed kan 
ingen definitiv slutsats argumenteras för. Indikationerna från t-testen i Tabell 14, 15 och 
16 ger en entydig bild av att det inte finns skillnader i avkastning för insiders baserade 
på den valda grupperingen av företag. Denna bild varken stärker eller förkastar teori 
inom det givna området. Detta då forskare kommit fram till att vissa insiders lyckas och 
i andra fall inte lyckas med sina investeringar ur ett avkastningsperspektiv. Exempel på 
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detta är Rundfelt (1989) som konkluderade att insiders inte erhöll abnormal avkastning 
medan Nilsson (2003) i sin undersökning bevisade att insiders faktiskt erhåller 
avkastning som överstiger index och därmed tenderar att utnyttja sitt 
informationsövertag. Denna sistnämnda studies resultat går i linje med vad Aboody och 
Lev (2000) fann i sin studie på den amerikanske marknaden. 
 
Författarna har illustrerat fördelningen i t-testen för Tabell 14, 15 och 16 genom 
histogram, som går att finna i Appendix A.1, A.2 och A.3. Sammanfattningsvis stärker 
histogrammen bilden av att ingen signifikant skillnad kan uppvisas i de jämförda 
portföljerna. Ett hypotestest kommer att presenteras efter regressionsanalysen, då denna 
tar hänsyn till riskjusterade avkastningar och ger därmed en rättvis bild av 
undersökningen.    
 
6.3 Tre-faktor-modell 
Då jämförelsen i portföljavkastningen med t-test inte visade på signifikanta resultat, 
väljer författarna att fortskrida analysen med tre-faktor-modell regressioner. 
Regressionerna kommer jämföra portföljerna FoU och Ej FoU, HögFoU och EjFoU 
samt HögFoU och LågFoU. Avsnittet inleds med presentation av regressioner för att 
sedan följas upp med koppling till relevant teori och orsakssamband. Avsnittet ämnar 
knyta ihop uppsatsens problemformulering och syfte med den teoretiska referensramen 
för att i slutändan besvara de uppställda hypoteserna.  
 
6.3.1 Presentation av Tre-faktor-modell 
Nedan följer presentation av de utförda regressionerna. Presentationen struktureras med 
text och tabell. 
 
Regressionsresultaten i Tabell 17 uppvisar ett resultat som tyder på att ingen 
avkastningsdifferens går att utläsa mellan FoU och EjFoU. Alfat, som här förklarar 
skillnaden i riskjusterad kalendermånadsavkastning mellan FoU och EjFoU, är -1,1 % 
med ett t-värde på -1 och p-värde på 0,321. De förklarande variablerna MKT, SMB och 
HML, som står för marknadsavkastning, bolagsstorlek och bok-till-marknadsvärde 
representerar riskfaktorer. Då parameterskattningen för MKT är negativ, -0,273, betyder 
detta att när denna riskfaktor ökar så minskar den riskjusterade avkastningsdifferensen, 
dvs. avkastningen ökar för EjFoU portföljen relativt FoU portföljen.  

Tolkningen av riskfaktorn SMB, med parameterskattningen 0,435, indikerar att den 
riskjusterade avkastningsdifferensen ökar när bolagsstorleken ökar, dvs. avkastningen 
ökar för FoU portföljen relativt EjFoU portföljen. Det essentiella med presentationen av 
den första regressionsanalysen är att ingen signifikans går att finna för att insiders som 
handlar i FoU bolag skulle erhålla högre riskjusterad avkastning på sitt köp jämfört med 
insiders som handlar i bolag utan FoU. Poängteras bör även att förklaringsvariablerna är 
med för att korrigera för skillnader i risk mellan portföljerna. Syftet med regressionen är 
att finna interceptet på y-axeln som belyser vid vilken nivå grafen skär och vidare den 
differens som går att urskilja mellan FoU och EjFoU i form av procentuell 
månadsavkastning. 

Tabell 17. Regression FoU mot EjFoU 
Tabell&17

Linjär Regression Alfa MKT SMB HML R-Squared
FoU vs. EjFoU -0,0113 -0,2727 0,4353 -0,0905 0,0392

T-value -1,0000 -1,1600 1,4600 -0,2600
P> (t) 0,3210

Tabell&18

Linjär Regression Alfa MKT SMB HML R-Squared
HögFoU vs. EjFoU 0,0076 -0,1983 0,4944 0,1491 0,0265

T-Value 0,7200 -0,9400 1,7800 0,4400
P> (t) 0,4750

Tabell&19

Linjär Regression Alfa MKT SMB HML R-Squared
HögFoU vs. LågFoU 0,0237 1,0815 -0,6955 -1,5654 0,4894

T-Value 3,5800 7,8800 -7,7200 -19,1800
P> (t) 0,0010
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Sammanställning RegressionAlfa P> (t) R-Squared
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HögFoU vs. EjFoU 0,0076 0,4750 0,0265
HögFoU vs. LågFoU 0,0237 0,0010 0,4894
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I Tabell 18 visas resultaten av den tre-faktor-modell som är gjord på HögFoU mot 
EjFoU. Alfa-värdet, vilket är regressionens konstant visar att HögFoU innehar 
medelöveravkastning på 0,75 % mot EjFoU. Detta tyder på att när riskfaktorn ökar 
erhåller HögFoU högre avkastning än EjFoU under mätperioden. Tilläggas skall dock 
att resultatet ej är signifikant. MKT (marknadsavkastningen) är negativ (-0,198) vilket 
betyder att när MKT ökar kommer HögFoU-EjFoU att minska. Identiska regler gäller 
för SMB (0,494) och HML (0,149).  
 
Tabell 18. Regression HögFoU mot EjFoU 

 
I Tabell 19 presenteras resultaten av regressionen för HögFoU mot LågFoU. Alfa-
värdet indikerar att HögFoU erhåller 2,36 % högre avkastning än LågFoU. 
Marknadsavkastningen (MKT) är 1,08, bolagsstorleken (SMB) är -0,695 och bok-till-
marknadsvärdet är 1,56. Det kritiska t-värdet för den tvåsidiga analysen indikerar att 
nollhypotesen kan förkastas, då p-värdet är 0,001, vilket är mindre än 0,05. Detta 
betyder att resultatet är signifikant. 
 
Tabell 19. Regression. HögFoU mot LågFoU 

 
6.3.2 Analys av Tre-faktor-modeller 
De tre utförda regressionsanalyserna har uppvisat tvetydiga resultat ur ett analytiskt 
perspektiv. Regressionerna i Tabell 17 och 18 indikerar ingen skillnad i avkastning 
mellan FoU och EjFoU eller mellan HögFoU och EjFoU. Däremot visade Tabell 19 på 
en signifikant skillnad i avkastning mellan bolag som klassificeras av en hög grad av 
FoU, kontra en låg grad av FoU. Vad tyder då dessa resultat på? Bör investerare 
replikera insiderhandel i bolag som karakteriseras av en hög grad av FoU? Tyder dessa 
regressioner på att informationsasymmetri existerar i andra former i bolag utan FoU, då 
någon skillnad i avkastning inte går att urskilja? 
 
Inledningsvis är regressionerna i Tabell 17 och 18 i enlighet med t-testerna som 
illustrerats i Tabell 14 och 15. Författarna har genom regressionerna i Tabell 17 och 18 
inte erhållit signifikans, som i sin tur möjliggör förkastning av nollhypotesen. 
Regressionerna är i enlighet med t-testet, som i korta drag indikerat att resultatet kan 
vara ett dåligt mått för informationsasymmetri för listorna Large-, Mid- och Small-Cap. 
Detta då bolag utan FoU verkar uppleva samma avkastning som bolag med FoU. Ett 
alternativ som skulle kunna förklara att ingen signifikans gått att utskilja är det faktum 
att insiders på Large-, Mid- och Small-Cap i hög utsträckning handlar på andra 
incitament än utökande av förmögenhet. Detta skulle i sig kunna betyda att 
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insynspersonerna handlar av skattemässiga- såväl som diversifieringsskäl, såsom 
Kallunki et al. (2009) konkluderar.  
Det brus som insiderhandeln medför är svårt att urskilja. Det som urskiljas kan är att det 
verkar påverka volatiliteten och medföra påverkan på aktier enligt den regression som 
presenterats. Slutsatsen av de signifikanta resultaten för Tabell 19 indikerar således att 
informationsasymmetri verkar existera i såväl bolag med FoU som utan FoU, då 
regressionerna i Tabell 17 och 18 indikerat att ingen skillnad i avkastning går att 
observera. 
  
Detta är i enlighet med Leland och Pyle (1977) och Myers och Majluf (1985) som också 
konkluderar att insiderhandeln påverkar informationsasymmetrin som i sin tur påverkar 
aktiers prisnivåer och respektive marknadsvärden. Som uppsatsen redan nämnt och 
poängterat är det uppenbart att insiders använder sig av det informationsövertag de 
besitter gentemot resterande del av marknaden. Det leder analysen vidare mot det 
faktum att det finns ytterligare incitament och anledningar som insiders handlar enligt, 
som denna uppsats ej berört. Därför skulle en anledning till de tvetydiga resultaten 
kunna vara att insiders handlar av okänd anledning och att det "informationsbrus" 
handeln medför ej går att tyda i kursutveckling. Det kan även vara att samma grad av 
informations asymmetri existerar i bolag utan FoU, som i bolag med FoU, men att 
informationsasymmetrin i bolag utan FoU beror av andra orsaker. Detta skulle kunna 
vara att insiders exempelvis handlar för att stärka sitt eget innehav vid kvotering eller 
liknande. Givet detta, existerar ett otydligare brus vid insiderhandel i bolag utan FoU än 
i bolag med FoU. Detta överensstämmer med de slutsatser Kallunki et al. (2009) drar då 
de menar att informationen insider förmedlar vid handel i det egna bolaget är svår att 
tolka. Detta då handeln ofta utförs av andra anledningar än ökning av personlig 
förmögenhet. 
 
Ur ett analytiskt perspektiv kan de icke signifikanta resultaten i Tabell 17 och 18 bero 
på att Ej FoU inte är en bra jämförelsepunkt och därför fel variabel att använda sig av, 
när studier likt denna, undersöker huruvida graden av informationsasymmetri påverkar 
insiderhandels avkastning. Mer direkt betyder detta att undersökningen istället borde 
fokuserat på olika grader FoU då detta är den valda variabeln för 
informationsasymmetri. Det intressanta med de två icke signifikanta regressionerna i 
Tabell 17 och 18 blir således det faktum att FoU och HögFoU samt jämförelsepunkten 
EjFoU verkar uppleva samma avkastningsnivåer för sin respektive insiderhandel. Det 
finns alltså stöd som tyder på att det existerar informationsasymmetri i bolag utan FoU 
också. Dessa informationsasymmetriska variabler i bolag utan FoU som denna uppsats 
inte berört är något som framtida studier skulle kunna välja att inrikta sig på. 
  
Tabell 19:s regressionsanalys resultat samstämmer med denna uppsatsens amerikanska 
motsvarighet av Aboody och Levs (2000), som även de fann att insiderhandelns 
avkastning har ett positivt samband med FoU, och att FoU kan verka som en proxy för 
informationsasymmetri. Vid jämförelse av regressionsanalysen i Tabell 19 med Aboody 
och Levs regressionsanalys finnes tydliga kvantitativa likheter. Båda resultaten är 
signifikanta då Aboody och Levs t-värde är 2,40 och denna studies t-värde är 3,58 med 
respektive signifikansnivå på 0,011 och 0,01. Studierna har använt sig av samma 
variabler i regressionsanalysen för att förklara bort kurseffekten av de tre förklarande 
variablerna SMB, HML och MKT. Något som stärker denna uppsats möjlighet att lösa 
problemformulering och syfte är det faktum att den tredje regressionsanalysens resultat 
bär med sig ett R-Squared värde på 0,4894. Detta indikerar att det finns ett positivt 
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samband mellan de observerade residualerna och regressionsanalysen vilket innebär att 
det är troligt att variablerna är beroende av varandra och att den positiva 
kursutvecklingen är beroende av graden av FoU.  
 
Den tredje regressionsanalysen i Tabell 19 stärker även det faktum att VD:s 
insiderhandel kan antas inneha ett starkt informationsvärde i bolag med en hög grad av 
FoU och att det kan vara lönsamt att replikera dennes handel. Jaffe (1974) och Ravina 
och Sapienza (2010) finner i sina respektive studier att replikering av VD:s 
handelsmönster är lönsamt och att investerare som aktivt söker denna typ av 
investeringar kan erhålla abnormal avkastning. Föregående nämnda studiers resultat i 
kombination med denna analysens observation bekräftar och besvarar frågeställningen 
kring huruvida insiderhandeln på den svenska aktiemarknaden faktiskt beror på 
informationsasymmetri i form av FoU. Signifikansen bekräftar det faktum att insiders 
som handlar i bolag med hög FoU erhåller högre avkastning än insiders som handlar i 
bolag med låg FoU. Varför detta är fallet på den svenska aktiemarknaden går endast att 
spekulera i, då uppsatsen inte undersöker vilka underliggande incitament som styr 
handeln. Kvalificerade spekulationer skulle dock kunna peka på att insiders i bolag med 
hög FoU besitter mer unik information om framtida möjliga kassaflöden och därför 
erhåller högre avkastning. Detta är något som kommer diskuteras vidare i slutsatsen och 
som kan användas som underlag till vidare forskning. Analyseras bör även det faktum 
att den observerade approximativa månadsavkastningen för hög FoU är 2,37 % högre än 
den observerade avkastningen för låg FoU.  
 
Detta innebär att insiders som handlar i bolag med hög FoU, på årsbasis, skulle kunna 
erhålla en avkastning som är 32,5% högre än respektive insidersavkastning i bolag med 
låg FoU, förutsatt att insidernettoköp görs minst en gång i månaden för ett bolag med 
hög FoU. Den observerade överavkastningen på 2,37 % kan även antas vara högre i 
genomsnitt än den observerade genomsnittsavkastningen för index. OMX har sedan 
1964 stigit med 8,5 % årligen i genomsnitt (Morningstar.se, 2014). Denna uppsats 
ämnar, som redan nämnts, inte undersöka om insiders erhåller högre avkastning än 
index på systematisk basis, men kan hursomhelst antas ge en indikation på att 
insiderhandeln är lönsam att följa ur ett universalt investeringsperspektiv, i jämförelse 
med index. Tidigare i detta avsnitt har diskuterats att den observerade kursutvecklingen 
verkar bero på en högre grad av informationsasymmetri och att värdet i denna 
informationsasymmetri skulle kunna bestå av framtida kassaflöden. Detta påstående är i 
enlighet med de resultat Smith och Watts (1992) finner i sin studie som menar att 
informationsasymmetrin även skulle kunna gå att mätas av tillgängligheten av framtida 
projekt och vidare att företagsledningar använder denna information som underlag för 
sina investeringar i det egna bolaget.  
 
Sammanfattningsvis tyder de uppvisade regressionerna på två huvudsakliga företeelser. 
För det första tyder regressionen i Tabell 19 på att investerare kan tillgodogöra sig 
högre avkastning om denne replikerar insiderhandel i bolag med en hög grad av FoU 
jämfört med replikering av insiderhandel i bolag med en låg grad FoU. Resultatet i 
Tabell 19 stärker även det faktum att insider i bolag med hög FoU utnyttjar sitt 
informationsövertag, om det egna företagets aktiviteter, för att tillgodogöra sig 
abnormala avkastningar på sina investeringar i det egna bolaget. Företeelse nummer två 
som observerats, tyder på att informations asymmetri även existerar i bolag utan FoU, 
och vidare att det verkar som att insider i bolag utan FoU erhåller samma grad av 
avkastning på sina investeringar, såsom insider som handlar i bolag med FoU. Detta då 
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regressionerna i Tabell 17 och 18 inte uppvisat avkastningsdifferenser mellan FoU och 
EjFoU, men att insider i hög FoU verkar erhålla högre avkastning än insider i låg FoU. 
 
H0: ARit = 0, Forskning och Utveckling = Ej Forskning och Utveckling  
- Kan ej förkastas! 
 
H0: ARit = 0, Hög Forskning och Utveckling = Ej Forskning och Utveckling  
- Kan ej förkastas! 
 
H0: ARit = 0, Hög Forskning och Utveckling = Låg Forskning och Utveckling  
- Förkastas! 

6.4 Sammanfattade Resultat 
I Tabell 20 finner läsaren en sammanställning av de regressioner som genomförts i 
denna studie. Alfavärdet representerar hur mycket mer eller mindre (-) den förstnämnda 
kategorin erhåller i avkastning. P>(t) är signifikansnivån vilket testet innehar, för att 
testet skall vara signifikant skall detta tal vara under 0,05 och endast ett test är uppfyller 
detta. R-Squared bör inneha ett värde på cirka 0,5 och visar i detta fall om 
kursutvecklingen påverkas av FoU. Nedan presenteras en kort sammanfattning av 
resultaten från de tre regressionerna vilka diskuterats ovan i kapitlet.  
 
Tabell 20: Sammanställning av regressioner 

 
6.4.1 Analys testresultat 
Det är huvudsakligen två stycken utmärkande företeelser som observerats i de analyser 
som genomförts i det föregående avsnittet. 
 
För det första har författarna funnit signifikanta resultat på att insider som handlar i 
bolag med en hög grad FoU erhåller högre avkastning, än insider som handlar i bolag 
med en låg grad av FoU. Givet detta kan investerare på Stockholmsbörsens Small-, 
Mid- och Large-Cap listor replikera insiders handelsmönster i bolag med en grad av 
FoU för att erhålla högre avkastningar. Vidare betyder detta även att insider i bolag FoU 
verkar utnyttja sitt informationsövertag när de handlar det egna bolagets aktier. 
Avslutningsvis tyder resultatet också på att forskning och utveckling verkar vara en 
godtycklig förklaringsvariabel för informationsasymmetri. Detta då ett positivt samband 
finns mellan graden av informations asymmetri och insiderhandelns avkastning.  
 
Företeelse nummer två beror på det faktum att ingen avkastningsdifferens observerats 
mellan bolag med FoU och bolag utan FoU. Detta då regressionerna i Tabell 17 och 18 
visar att insider erhåller samma avkastningsnivåer på sina investeringar i respektive 
FoU som EjFoU. Vad tyder då denna företeelse på?  
 
Den andra företeelsen tyder på att informationsasymmetri verkar existera i, såväl bolag 
utan forskning och utveckling, som i bolag med forskning utveckling. Detta då 
regressionen i Tabell 19 tydligt illustrerar att insider i bolag med en hög grad av FoU 
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erhåller högre avkastning än insider som handlar i bolag utan FoU. Givet denna 
information och det faktum att insider erhåller samma avkastning i bolag med FoU som 
utan FoU, indikerar de tre regressionerna att graden av informationsasymmetri påverkar 
insiderhandelns avkastning. Avslutningsvis tyder dessa resultat på att insider aktivt 
utnyttjar sitt informationsövertag genom insiderhandel, oavsett om bolaget innehar FoU 
eller inte, och att graden av informationsasymmetri verkar påverka avkastningen.      
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7. Slutsats  
Studien har utförts i syfte att undersöka om graden av informationsasymmetri påverkar 
insiderhandelns avkastning på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap listor. 
Som informationsasymmetrisk variabel har forskning och utveckling använts. Analysen 
har ämnat undersöka huruvida avkastningen varierar mellan FoU bolag och icke FoU 
bolag, samt huruvida avkastningen varierar mellan olika grader av FoU, där graden av 
FoU ämnar förklara omfattningen av informationsasymmetri. Kapitlet ämnar besvara 
och diskutera problemformulering och syften. Avslutningsvis följer studiens bidrag och 
förslag till framtida forskning.  
 
7.1 Informationsasymmetrins påverkan på avkastning 
- Leder en högre grad av informationsasymmetri till högre avkastning för 
insiderhandeln? 
 
Studiens tredje regressionsanalys har indikerat att insiderhandel i bolag med en högre 
grad av FoU genererar högre avkastning än insiderhandel i bolag med en låg grad av 
FoU. Månadsavkastningen är 2,37 % högre för insiderhandel i bolag med en hög grad 
av FoU. Regressionerna för FoU vs. EjFoU och HögFoU vs. EjFoU har inte indikerat 
signifikanta resultat som tyder på att insiderhandel i FoU och HögFoU skulle generera 
högre avkastning än insiderhandel i EjFoU. Tilläggas kan att resultaten kan bero på det 
faktum att det kan finnas informationsasymmetriska variabler i bolag som inte har FoU 
som författarna inte tagit hänsyn till då denna uppsats endast berör 
informationsasymmetri som härrörs till forskning och utveckling.  
 
Den totala sammanfattningen av studiens resultat blir därför att det finns signifikant 
stöd för att insiderhandel i bolag med hög grad av FoU genererar högre avkastning än 
insiderhandel i bolag med en låg grad av FoU. Detta tyder på att FoU verkar vara en 
fungerande förklaringsvariabel av informationsasymmetri på Stockholmsbörsen. 
Författarna anser därför att uppsatsen besvarat sin problemformulering. Avslutningsvis 
tyder regressionerna på att syftet som ämnade undersöka huruvida en högre grad av 
informationsasymmetri leder till en högre avkastning för insiderhandeln, har 
observerats. 
 
7.1.1 Informationsasymmetri och Insiderhandel 
Det första delsyftet avsåg att undersöka huruvida insiders som handlar i FoU-bolag 
erhåller högre avkastning än insiders som handlar i bolag utan FoU kostnader. Detta 
genom att ställa avkastningen för dessa gentemot varandra i en regressionsanalys. 
Regressionsanalysens resultat indikerade inte något signifikant resultat. Resultatet tyder 
på att insider verkar erhålla samma avkastning handeln i det egna bolaget, oavsett om 
det innehar forskning och utveckling eller inte. Detta tyder på att graden av 
informationsasymmetri kan vara lika för de två klassificeringar. Det tvetydiga resultatet 
kan även bero av att insiders handlar av andra anledningar än för att erhålla avkastning. 
I enlighet med Kallunki et al. (2009) kan det vara att insiders handlar av 
diversifieringsskäl, skatteplanering och övriga okända anledningar som leder till att ett 
brus existerar kring insiderhandeln på den svenska aktiemarknaden. 
 
Det andra delsyftet hade för avsikt att undersöka huruvida insiders erhåller högre 
avkastning på sin handel i bolag med en hög grad av FoU än i bolag utan FoU. 
Regressionens resultat indikerade inget signifikant stöd för denna frågeformulering. Vid 
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analys av regressionerna i Tabell 17 och 18 och dess insignifikanta resultat, ses 
tendenser till att insider erhåller samma avkastningsnivåer i FoU bolag, som bolag utan 
FoU, kan ingen definitiv slutsats dras. Givet Tabell 19, som visar att insider erhåller 
högre avkastning i bolag med en hög grad av FoU, jämfört med insider i bolag med en 
låg grad FoU, kan argumentation föras över att bolag utan FoU präglas av 
informationsasymmetri och vidare att insider tenderar att utnyttja denna. Detta då ingen 
skillnad i avkastning gått att urskilja mellan insiderhandel i FoU bolag jämfört med 
bolag utan FoU.  
 
Detta stärker bilden av att insiders aktivt utnyttjar sitt informationsövertag på 
aktiemarknaden. Lin och Howe (1990) samt Jeng et al. (1999) har i sina respektive 
studier också funnit indikationer på att på att insynspersoner använder 
informationsasymmetrin till fördel, ur ett avkastningsperspektiv gentemot marknaden. 
Dessa resultat kan även kopplas till De Ridders (1989) resultat som indikerar att 
marknaden efter publicering av insiderhandel tenderar att reagera positivt då marknaden 
antar att informationsasymmetri existerar och insiders utnyttjar detta för att erhålla 
abnormal avkastning. Detta påstående går att koppla till det faktum att 
informationsasymmetrin kan vara högre i bolag med en hög grad av FoU, särskilt 
utifrån den tredje regressions resultat. Den tredje regressionens resultat indikerade att en 
högre grad av FoU är tecken på en högre grad av informationsasymmetri och således en 
högre avkastning för insiderhandeln.   
 
Delsyfte nummer tre har syftat till att undersöka om insiderhandeln i bolag med 
HögFoU genererar högre avkastning än insiderhandel som sker i bolag med LågFoU. 
Detta delsyfte, likt de andra, går direkt att härröra till problemformuleringen då 
författarna antar det finnas ett positivt samband mellan informationsasymmetri och 
forskning och utveckling. Den kvantitativa studien fann att insiders som handlar i bolag 
med HögFoU erhåller 2,37 % högre avkastning än insiders som handlar i bolag med 
LågFoU under en kalendermånad i genomsnitt. Detta bekräftar det faktum att en högre 
grad av informationsasymmetri leder till en högre avkastningsnivå. Ur ett investerar 
perspektiv betyder detta att insiders på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap 
listor utnyttjar det finansiella värde forskning och utveckling bär med sig genom att 
handla när de anser att företagets aktie är undervärderad. Detta resultat stämmer överens 
med Aboody och Levs (2000) analys och slutsats, som även de konkluderade att 
insiderhandelns avkastning har ett positivt samband med FoU, och vidare att FoU kan 
verka som en förklarande variabel för informationsasymmetri i de bolag som har FoU-
kostnader. Resultatet förklarar även att investerare som har en investeringsstrategi som 
fokuserar på att replikera insynspersoners handel i dess egna bolag med stor sannolikhet 
kommer erhålla abnormal avkastning. Ur ett universellt investeringsperspektiv kan 
slutsatsen dras att replikation av insiderköp i bolag med HögFoU även står sig starkt 
gentemot index avkastningsnivåer. Möjligheten till 2,37 % i månaden står långt över 
exempelvis OMX genomsnittliga avkastningsnivå varje månad.      
  
7.2 Studiens användbarhet 
Denna del avser förklara uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag. Uppsatsens analys 
och slutsats har visat att olika grader av informationsasymmetri, i form av forskning och 
utveckling, leder till högre avkastningsnivåer vid investeringar. Uppsatsens slutsats är 
fullt applicerbar på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap listor för 
uppsatsens valda mätperiod. Det praktiska bidraget utifrån dessa analyser och dess 
slutsatser är att investerare kan erhålla abnormala avkastningar om denne väljer att 
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replikera insiders handelsmönster på börsens vars FoU grad är hög och där insiders är 
nettoköpare. Detta trots att informationen om insiderinformationen är tillgänglig för 
alla. Informationen kan även vara av intresse för den svenska Finansinspektionen, då 
det kan vara ett tecken på att bolag med höga forskning och utvecklingskostnader bör 
hållas under mer noggrann uppsikt ur ett lagenligt perspektiv.  
 
Ur ett teoretiskt perspektiv har denna uppsats huvudsakligen bidragit till två områden. 
Först och främst har uppsatsen undersökt och förklarat informationsasymmetri och dess 
funktion på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap listor. Utifrån uppsatsens 
empiri och analys har uppsatsen visat att informationsasymmetri kan variera mellan 
bolag i samma typ av bolag och att informationsasymmetrin är ett område som är 
svårtolkat. Det andra området som berörts är insiderhandeln. Uppsatsen har bevisat att 
insiders aktivt utnyttjar informationsasymmetrin för att erhålla högre avkastningar på 
sina investeringar och att investerare ur ett avkastningsperspektiv kan utnyttja detta för 
att erhålla abnormala avkastningar. 
 
7.3 Framtida forskning 
Studien har analyserat informationsasymmetrins påverkan på insiderhandelns 
avkastning för perioden 2003-01-01 till 2012-12-31. Detta har undersökts genom ett 
antagande att informationsasymmetri kan förklaras genom ett bolags forsknings och 
utvecklingskostnader. Utifrån de resultat författarna observerat i denna uppsats ges 
följande förslag på framtida forskningsprojekt. 
 
I och med att två av tre hypoteser visat resultat som ej varit av signifikant karaktär bör 
framtida forskning inom detta område vara av mer omfattande magnitud. En framtida 
forskningsstudie bör innehålla fler mätpunkter och omfatta en längre period. Uppsatsens 
inriktning skulle också kunna innefatta fler insynspersoner än VD. Förslag på ytterligare 
insynspersoner är styrelseordförande, styrelseledamöter och anställda på bolaget. 
Studien skulle också kunna omfatta tidsperioder längre än en kalendermånad. En 
ytterligare aspekt som kan undersökas, är information om vilka förklarande variabler 
som kan tänkas existera i bolag utan forskning och utveckling, och sedan hur dessa 
ställer sig i jämförelse med forskning och utveckling som förklarande variabel för 
informationsasymmetri. 
 
Studier skulle också inriktas på att mäta hur effektivt forskning och utveckling fungerar 
som förklarande variabel på den svenska aktiemarknaden. Mer forskning bör även 
inriktas på att undersöka insiders handelsmönster och varför de väljer att handla när de 
gör. Slutligen skulle intressenter kunna finna fler förklaringsvariabler för informations 
asymmetri. 
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8. Sanningskriterier 
Den kvantitativa studie uppsatsen utför kräver ett vetenskapligt tillvägagångssätt för att 
upprätthålla en hög grad av validitet och reliabilitet. Då uppsatsens 
problemformulering och syfte kräver insamling av en stor mängd data krävs en korrekt 
datainsamling och sedan en godtagbar statistisk analys för att kunna acceptera eller 
förkasta de uppställda nollhypoteserna. Författarna har genom hela uppsatsen i största 
möjliga utsträckning strävat efter att minimera influensen av egna åsikter och 
värderingar. Detta kapitel ämnar förklara och diskutera begreppen validitet och 
reliabilitet ur denna uppsats perspektiv.    

8.1 Validitet 
Ur ett resultatperspektiv är det viktigt att uppsatsen upprätthåller en hög validitet. Detta 
betyder att uppsatsen undersöker det som problemformulering och syfte ämnar söka 
svar på, mer direkt att forskaren mäter det avsedda. Validitet brukar delas in i intern och 
extern validitet. Den interna validiteten berör de mätinstrument som nyttjats i studien 
och hur väl författarna anpassar denna teoretiskt. Den externa validiteten mäter hur väl 
studien kan generaliseras, ergo hur väl resultatet kan appliceras på andra populationer.  
(Ejvegård, 2003, s. 70-98) 
 
Denna uppsats interna validitet härrör till hur väl författarna mäter och ställer de 
observerade avkastningsresultaten för FoU, EjFoU, HögFoU och LågFoU gentemot 
varandra. För att säkerställa kvaliteten i denna process har författarna tagit in extern 
kompetens och själva studerat tillvägagångssättet för upprätthållandet av en 
vetenskaplig struktur och hög intern validitet. Valet av en händelsestudiestruktur har  
påverkat den interna validiteten positivt. Författarna har även tagit del av Wells (2004, 
s. 68) kritik gentemot händelsestudier. Denne säger att det efterföljande resultatet av en 
händelsestudie bör analyseras med stor försiktighet. Författarna rekommenderar därför 
en viss försiktighet vid nyttjande av denna studies resultat i framtida forskning. 
Fortsättningsvis har författarna försökt öka validiteten genom att studera 
nettoköptransaktioner. Detta för att ge en mer rättvis bild av insiderhandeln och 
inkludera mer än en transaktion.  
 
8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet härrör till huruvida studien skulle erhålla samma resultat om den 
genomfördes på nytt. Författarna är säkra på att detta skulle vara fallet, frånsett 
eventuella mänskliga misstag som genomförts under uppsatsens vardagliga arbete. Med 
detta menar författarna att det kan finnas en slumpvariabel i exempelvis 
datainsamlingen som kan ha påverkat uppsatsens slutsats (Bryman och Bell, 2005, s. 
48).  
 
Författarna står dock fast det faktum att denna uppsats resultat skulle vara detsamma, 
om inte ännu mer signifikant vid en ny eller mer omfattande undersökning för samma 
tidsintervall och aktielistor. Fortsättningsvis har datainsamlingen hämtats från 
Finansinspektionens hemsida, Retriever och Thomson Reuters som alla bör anses vara 
tillförlitliga ur ett vetenskapligt perspektiv. Författarna står fast vid det faktum att om 
data skulle inhämtats på nytt skulle den inte vara drabbad av mänskliga fel. Detta då 
författarna vid varje tillfälle dubbelkollat samtlig inhämtad data. Författarna anser även 
att användandet av Stata och Excel har ökat resultatens tillförlitlighet. 
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9. Etiska och samhälleliga aspekter 
Detta avsnitt ämnar diskutera och poängtera de etiska och samhälleliga aspekter som 
denna uppsats kan tänkas beröra. Då denna uppsats berört informationsasymmetri och 
dess påverkan på insiderhandelns avkastning, finns en uppenbar etisk och samhällelig 
aspekt som berörs. Denna aspekt förklaras av det faktum att insider utnyttjar sitt 
informationsövertag för att erhålla abnormal avkastning på investeringar i det egna 
bolaget. Denna uppsats poängterar därför behovet av en fungerande lagstiftning för 
insiderhandel, som åsidosätter insiders personliga behov och istället värnar om 
aktiemarknaden, och dess intressenters bästa. 

9.1 Etiska och samhälleliga aspekter 
Detta avsnitt inom kapitel nio ämnar knyta an slutsatsens budskap, med de etiska och 
samhälleliga aspekter den kan tänkas beröra.  
 
Sammanfattningsvis visar slutsatsen att insider tenderar att utnyttja sitt komparativa 
informationsövertag för att erhålla abnormal avkastning. Detta gör insiders genom att 
handla när de exempelvis anser aktien vara undervärderad. Uppsatsens slutsats visar 
även att insiderhandel som sker i företag med en hög grad av forskning och utveckling, 
genererar högre avkastning, än insiderhandel som sker i bolag med en låg grad av 
forskning och utveckling. Avslutningsvis indikerar slutsatsen också att ingen skillnad i 
avkastning verkar existera mellan insiderhandel i bolag med eller utan forskning och 
utveckling. Vad betyder då dessa observationer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv? 
 
För det första anser författarna att uppsatsen involverar etiska, sociala och samhälleliga 
angelägenheter. Detta då uppsatsen visar att aktiemarknaden periodvis verkar uppleva 
situationer där individer med särskild information kan tillgodogöra sig personlig 
rikedom. Detta genom att utnyttja sitt informationsövertag, genom att investera i det 
egna bolagets aktie. Denna insikt belyser behovet av en fungerande insiderlagstiftning, 
vilken begränsar och minimerar insiders möjlighet att utnyttja det påvisade 
informationsövertaget. Den etiska, sociala och samhälleliga angelägenheten av detta 
beror på det faktum att uppsatsen kan tänkas belysa situationer där insiders missbrukar 
sitt informationsövertag, och därmed bryter mot lagen. Författarna anser därför att 
uppsatsen har potentialen att användas som underlag för individer som observerar just 
denna typen av situationer, som inträffar i och med insiderhandel på Stockholmsbörsens 
Small-, Mid- och Large-Cap listor.  
 
Utifrån uppsatsens slutsats existerar därför en samhällsmässig nytta för lagstiftare att 
öka bevakningen av insiderhandeln på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large-Cap 
listor. Uppsatsens konklusion kan därför antas uppfylla ett större syfte, då det inte bara 
tillgodogör information för personer med investeringsintentioner. Författarna anser att 
uppsatsen därför uppfyllt ett högre syfte och utvidgat fokus från finansmarknaderna till 
samhällets bästa.    
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Appendix 

 
A.1 Histogram FoU vs. EjFoU 
 

Histogrammet 
illustrerar en 
jämförelse av 
avkastningen för FoU 
och Ej FoU, där 
avkastningen tenderar 
att vara likartad. 
Histogrammet visar 
dock att FoU i högre 
grad än EjFoU haft fler 
negativa värden och 
vidare två stycken 

negativa 
extrempunkter. 

Urskiljas kan även att 
FoU har en fler och en 
jämnare fördelning 

Figur. Histogram. FoU vs EjFoU 

kring en avkastning på 10 %. FoU:s avkastningsfördelning indikerar att 34 av 74 
mätpunkter har en avkastning mellan 10 % och 20 %. Vid jämförelse av t-testet i 
föregående avsnitt med ovanstående histogram kan läsaren erhålla en förståelse till den 
höga observerade standardavvikelsen och det faktum att EjFoU innehar en högre 
medelavkastning än FoU.    
 
Analys Histogram: FoU vs. EjFoU 

Histogrammet stärker t-testets resultat att det verkar finnas indikationer för att FoU inte 
innehar en högre avkastning för insiderhandel än vad EjFoU innehar. Illustrationen 
ovan väcker även misstanke om att informationsasymmetrin kan vara högre för bolag 
som inte innehar forskning och utveckling och att skulle kunna vara en bidragande 
faktor till det faktum att EjFoU kan tänkas ha högre avkastning än FoU (Pyle, 1977). 
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A.2 Histogram Hög FoU vs. Ej FoU 

Histogrammet visar avkastningsfördelningen hos de, i tabell 12, ovan nämnda 74 
respektive 51 
observationerna. Urskiljas 
kan att EjFoU innehar 
flest antal observationer 
samt att denna kategori 
vid fösta anblick kan antas 
vara mer normalfördelad 
än HögFoU. Urskiljas kan 
även att HögFoU innehar 
fler extrema punkter på 
högra sidan av 
histogrammet.  

 
 

Figur. Histogram HögFoU mot EjFoU 
 
Analys Histogram: HögFoU vs. EjFoU 

EjFoU innehar fler observationer än HögFoU kan ett antagande om potentiellt större 
spridning av mätpunkter. Dock kan läsaren vid första anblick se att HögFoU innehar 
fler extrema positiva värden och därmed kan EjFoU antas vara mer normalfördelad. Då 
standardavvikelsen för HögFoU, som tidigare diskuterats, är högre än för EjFoU samt 
flera gånger högre än medelavkastningen kan ett större underlag med fler mätpunkter ge 
en mer rättvis bild. Att HögFoU innehar fler extrema positiva avkastningar kan även 
indikera att insiders i dessa bolag kan erhålla högre avkastning.  
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A.3 Histogram Hög FoU vs. Låg FoU 

Histogrammet illustrerar 
avkastningen i 
portföljerna HögFoU 
mot LågFoU. Utläsas 
kan, precis som i 
Histogrammet i 
Appendix A.2, att 
HögFoU innehar fler 
extrema positiva 
mätpunkter än LågFoU. 
LågFoU är vid första 
anblick jämnt fördelat 
mellan -10 % och +10 % 
samt innehar 3 extrema 
positiva mätpunkter.  

 

 
Figur. Histogram HögFoU mot LågFoU 
 
 
Analys Histogram: HögFoU vs. LågFoU 

Histogrammet visar att HögFoU troligen innehar högre positiva avkastningar och 
därmed mer troligt kan underbygga abnormal avkastning till investerare. Intressant är 
även att båda kategorierna har tendensen till en tjock svans till höger vilket även det 
indikerar på mer extrem positiv avkastning än negativ.  
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A.4 Företag i Population 

Large&Cap Mid&Cap Small&Cap
AarhusKarlshamn Active0Biotech Acando0B
ABB0Ltd Addtech0B ACAP0Invest0A
Alfa0Laval0 Aerocrine0B ACAP0Invest0B
ASSA0ABLOY0AB Arcam Addnode0Group0B
Astra0Zeneca Avanza0Bank0Holding Allenex
Atlas0Copco0A B0&0B0Tools AllTele
Atlas0Copco0B Beijer0Alma0B Anoto0Group
Atrium0Ljungberg0B Beijer0B Arctic0Paper
Autoliv0SDB Betsson0B Arise
Axfood Bilia0A Aspiro
Axis BioGaia0B Avega0Group0B
BillerudKorsnäs Black0Earth0Farming0SDB BE0Group
Boliden BlackPearl0Resources0SDB0 Beijer0Electronics
Castellum Bure0Equity Bergs0Timber0B
Electrolux0A Byggmax0Group BioInvent0International
Electrolux0B Catena0 Biotage
Elekta0B Cavotec Björn0Borg
EnQuest0PLC CDON0Group Bong
Ericsson0A Clas0Ohlson0B Boule0Diagnostics
Ericsson0B Cloetta0B BTS0Group0B
Fabege Concentric CellaVision
Getinge0B Corem0Property0Group Cision
Handelsbanken0A Creades0A Concordia0Maritime0B
Handelsbanken0B Diös0Fastigheter Connecta
Hennes0&0Mauritz0B Duni Consilium0B
Hexagon0B East0Capital0Explorer CTT0Systems
Hexpol0B Eniro Cybercom0Group
Holmen0A Eniro0Pref Dedicare0B
Holmen0B Fagerhult DGC0One
Hufvudstaden0A Fast0Partner DORO
Hufvudstaden0C Fast0Partner0Pref Duroc0B
Husqvarna0A Fast.0Balder0B Elanders0B
Husqvarna0B Fenix0Outdoor0B Electra0Gruppen
ICA0Gruppen Fingerprint0Cards0B Elos0B
Industrivärden0A Gunnebo Endomines
Industrivärden0C Haldex Enea
Intrum0Justitia HEBA0B Etrion
Investor0A HiQ0International eWork0Scandinavia
Investor0B Industrial0&0Financial0Sys.0A Feelgood0Svenska
JM Industrial0&0Financial0Sys.0B FinnvedenBulten
Kinnevik0A Indutrade FormPipe0Software
Kinnevik0B ITAB0Shop0Concept0B Geveko0B
Latour0B KappAhl Global0Health0Partner
Lundbergföretagen0B Klövern Havsfrun0Investment0B
Lundin0Mining0Corp.0SDB Klövern0Pref Hemtex
Lundin0Petroleum Kungsleden HMS0Networks
Meda0A Lagercrantz0Group0B I.A.R0Systems0Group
Melker0Schörling Lindab0International Image0Systems

Företag&i&Population
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Large&Cap Mid&Cap Small&Cap
Millicom0Int.0Cellular0SDB Loomis0B Intellecta0B
Modern0Times0Group0A Medivir0B KABE0B
Modern0Times0Group0B Mekonomen Karo0Bio
NCC0A Nederman0Holding Karolinska0Development0B
NCC0B Net0Entertainment0NE0B KnowIT
NIBE0Industrier0B New0Wave0B Lammhults0Design0Group0B
Nordea0Bank Nobia Malmbergs0Elektriska0B
Oriflame0SDB Nolato0B Micro0Systemation0B
Peab0A Nordnet0B Micronic0Mydata0AB
Ratos0A OEM0International0B Midsona0A
Ratos0B Opus0Group Midsona0B
Ratos0Pref Orexo Midway0A
SAAB0B Platzer0Fastigheter0Holding0B Midway0B
Sandvik Proffice0B Moberg0Pharma
SCA0A Rezidor0Hotel0Group MQ0Holding
SCA0B Sagax0A MSC0Konsult0B
SCANIA0A Sagax0B MultiQ0International
SCANIA0B Sanitec0Oyj NAXS0Nordic0Access0Buyout0Fund
SEB0A SAS Net0Insight0B
SEB0C SECTRA0B NeuroVive0Pharmaceutical
Securitas0B Semafo Nordic0Mines
Skanska0B SkiStar0B Nordic0Service0Partn.0Holdings
SKF0A SWECO0A NOTE
SKF0B SWECO0B Novestra
SSAB0A Swedol0B NOVOTEK0B
SSAB0B Systemair Oasmia0Pharmaceutical
Stora0Enso0A Tethys0Oil Odd0Molly0International
Stora0Enso0R Transmode Opcon
Swedbank0A Tribona Ortivus0A
Swedish0Match Unibet0Group Ortivus0B
Swedish0Orphan0Biovitrum Victoria0Park PA0Resources0
Tele20A Victoria0Park0Pref PartnerTech0
Tele20B Vostok0Nafta0Investment0SDB Phonera
Telia0Sonera Wihlborgs0Fastigheter Poolia0B
Tieto0Oyj ÅF0B Precise0Biometrics
Trelleborg0B Öresund Prevas0B
Volvo0A Pricer0B
Volvo0B Proact0IT0Group
Wallenstam Probi

Profilgruppen0B
PSI0Group
RaySearch0Laboratories0B
ReadSoft0B
Rederi0AB0Transatlantic
Rejlers
RNB0RETAIL0AND0BRANDS
Rottneros
Rörvik0Timber0B
Seamless0Distribution
Semcon
Sensys0Traffic
Shelton0Petroleum0B
SinterCast
Softronic0B
Stockwik0Förvaltning
Studsvik
Svedbergs0B
Svolder0A
Svolder0B
Traction0B
TradeDoubler
Transcom0WorldWide0SDB0A
Transcom0WorldWide0SDB0B
Trigon0Agri
Uniflex0B
VBG0GROUP0B
Venue0Retail0Group0B
Vitec0Software0Group0B
Vitrolife
XANO0Industri0B
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A.5 Företag i Urval 

Large&Cap Mid&Cap Small&Cap
AarhusKarlshamn Active0Biotech Acando0B
ABB0Ltd Addtech0B ACAP0Invest0A
Alfa0Laval0 Aerocrine0B ACAP0Invest0B
ASSA0ABLOY0AB Arcam Addnode0Group0B
Astra0Zeneca Avanza0Bank0Holding Allenex
Atlas0Copco0A B0&0B0Tools Anoto0Group
Atlas0Copco0B Beijer0Alma0B Aspiro
Atrium0Ljungberg0B Beijer0B Avega0Group0B
Autoliv0SDB Betsson0B BE0Group
Axfood Bilia0A Beijer0Electronics
Axis BioGaia0B Bergs0Timber0B
BillerudKorsnäs Black0Earth0Farming0SDB BioInvent0International
Boliden BlackPearl0Resources0SDB0 Biotage
Castellum Bure0Equity Björn0Borg
Electrolux0A Catena0 Bong
Electrolux0B Clas0Ohlson0B BTS0Group0B
Elekta0B Cloetta0B CellaVision
Ericsson0A Corem0Property0Group Cision
Ericsson0B Diös0Fastigheter Concordia0Maritime0B
Fabege Duni Connecta
Getinge0B East0Capital0Explorer Consilium0B
Handelsbanken0A Eniro CTT0Systems
Handelsbanken0B Fagerhult Cybercom0Group
Hennes0&0Mauritz0B Fast0Partner DORO
Hexagon0B Fast.0Balder0B Duroc0B
Hexpol0B Fenix0Outdoor0B Elanders0B
Holmen0A Fingerprint0Cards0B Electra0Gruppen
Holmen0B Gunnebo Elos0B
Hufvudstaden0A Haldex Endomines
Hufvudstaden0C HEBA0B Enea
Husqvarna0A HiQ0International Feelgood0Svenska
Husqvarna0B Industrial0&0Financial0Sys.0A FormPipe0Software
ICA0Gruppen Industrial0&0Financial0Sys.0B Geveko0B
Industrivärden0A Indutrade Havsfrun0Investment0B
Industrivärden0C ITAB0Shop0Concept0B Hemtex
Intrum0Justitia KappAhl HMS0Networks
Investor0A Klövern I.A.R0Systems0Group
Investor0B Kungsleden Image0Systems
JM Lagercrantz0Group0B Intellecta0B
Kinnevik0A Lindab0International KABE0B
Kinnevik0B Loomis0B Karo0Bio
Latour0B Medivir0B Karolinska0Development0B
Lundbergföretagen0B Mekonomen KnowIT
Lundin0Mining0Corp.0SDB Nederman0Holding Lammhults0Design0Group0B
Lundin0Petroleum Net0Entertainment0NE0B Malmbergs0Elektriska0B
Meda0A New0Wave0B Micro0Systemation0B
Melker0Schörling Nobia Micronic0Mydata0AB
Modern0Times0Group0A Nolato0B Midsona0A

Företag&i&Urval
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Large&Cap Mid&Cap Small&Cap
Modern0Times0Group0B Nordnet0B Midsona0B
NCC0A OEM0International0B Midway0A
NCC0B Opus0Group Midway0B
NIBE0Industrier0B Orexo MSC0Konsult0B
Nordea0Bank Proffice0B MultiQ0International
Oriflame0SDB Rezidor0Hotel0Group NAXS0Nordic0Access0Buyout0Fund
Peab0A Sagax0A Net0Insight0B
Ratos0A SAS Nordic0Service0Partn.0Holdings
Ratos0B SECTRA0B NOTE
SAAB0B SkiStar0B Novestra
Sandvik SWECO0A NOVOTEK0B
SCA0A SWECO0B Oasmia0Pharmaceutical
SCA0B Swedol0B Odd0Molly0International
SCANIA0A Systemair Opcon
SCANIA0B Tethys0Oil Ortivus0A
SEB0A Victoria0Park Ortivus0B
SEB0C Vostok0Nafta0Investment0SDB PA0Resources0
Securitas0B Wihlborgs0Fastigheter PartnerTech0
Skanska0B ÅF0B Phonera
SKF0A Öresund Poolia0B
SKF0B Precise0Biometrics
SSAB0A Prevas0B
SSAB0B Pricer0B
Swedbank0A Proact0IT0Group
Swedish0Match Probi
Swedish0Orphan0Biovitrum Profilgruppen0B
Tele20A RaySearch0Laboratories0B
Tele20B ReadSoft0B
Telia0Sonera Rederi0AB0Transatlantic
Tieto0Oyj Rejlers
Trelleborg0B RNB0RETAIL0AND0BRANDS
Volvo0A Rottneros
Volvo0B Rörvik0Timber0B
Wallenstam Seamless0Distribution

Semcon
Sensys0Traffic
Shelton0Petroleum0B
SinterCast
Softronic0B
Stockwik0Förvaltning
Studsvik
Svedbergs0B
Svolder0A
Svolder0B
Traction0B
TradeDoubler
Transcom0WorldWide0SDB0A
Transcom0WorldWide0SDB0B
Uniflex0B
VBG0GROUP0B
Venue0Retail0Group0B
Vitec0Software0Group0B
Vitrolife
XANO0Industri0B
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A.6 FoU Proxy Klassificering 

 

Astra0Zeneca 0,525 Lundin0Petroleum 0,122 Industrial0&0Financial0Sys.0B 0,078
Axis 0,163 SAAB0B 0,146 Indutrade 0,006
Ericsson0A 0,181 Enea 0,138 Lagercrantz0Group0B 0,006
Ericsson0B 0,181 Image0Systems 0,136 Lindab0International 0,006
Meda0A 0,172 ReadSoft0B 0,157 Nederman0Holding 0,017
Swedish0Orphan0Biovitrum 0,467 SinterCast 0,144 Nolato0B 0,080
Active0Biotech 0,888 Opus0Group 0,042
Aerocrine0B 0,316 Antal:& 6 SECTRA0B 0,033
Arcam 0,274 ACAP0Invest0A 0,006
BioGaia0B 0,204 ACAP0Invest0B 0,006
Fingerprint0Cards0B 0,279 ABB0Ltd 0,082 Addnode0Group0B 0,007
Medivir0B 0,526 Alfa0Laval0 0,030 Aspiro 0,029
Orexo 0,576 ASSA0ABLOY0AB 0,028 Biotage 0,110
Anoto0Group 0,436 Atlas0Copco0A 0,026 Björn0Borg 0,025
BioInvent0International 0,773 Atlas0Copco0B 0,026 Cision 0,059
CellaVision 0,205 Autoliv0SDB 0,054 Consilium0B 0,045
Karo0Bio 0,820 Boliden 0,010 CTT0Systems 0,033
Micronic0Mydata0AB 0,254 Elekta0B 0,085 Elos0B 0,032
Net0Insight0B 0,241 Getinge0B 0,027 Geveko0B 0,017
Oasmia0Pharmaceutical 0,300 Hexagon0B 0,068 HMS0Networks 0,070
Ortivus0A 0,252 Hexpol0B 0,005 Midway0A 0,004
Ortivus0B 0,252 Husqvarna0A 0,017 Midway0B 0,004
Precise0Biometrics 0,226 Husqvarna0B 0,017 MultiQ0International 0,048
Probi 0,317 Industrivärden0A 0,009 Opcon 0,052
RaySearch0Laboratories0B 0,537 Industrivärden0C 0,009 Pricer0B 0,078
Sensys0Traffic 0,284 Kinnevik0A 0,007 Studsvik 0,032
Vitrolife 0,162 Kinnevik0B 0,007 Svedbergs0B 0,019

Latour0B 0,008 TradeDoubler 0,017
Antal:& 27 Oriflame0SDB 0,008 VBG0GROUP0B 0,021

Sandvik 0,030
SCA0A 0,007 Antal:& 67
SCA0B 0,007
SCANIA0A 0,050
SCANIA0B 0,050
SKF0A 0,018
SKF0B 0,018
SSAB0A 0,007
SSAB0B 0,007
Swedish0Match 0,008
Telia0Sonera 0,023
Trelleborg0B 0,020
Volvo0A 0,044
Volvo0B 0,044
Cloetta0B 0,001
Duni 0,008
Eniro 0,041
Haldex 0,042
Industrial0&0Financial0Sys.0A0,078

Låg

Medel LågHög
FoU&Proxy&Klassificering
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A.7 Bortfall av företag 

 

Large&Cap Mid&Cap Small&cap
EnQuest0PLC Byggmax0Group AllTele
Millicom0Int.0Cellular0SDB Cavotec Arctic0Paper
Ratos0Pref CDON0Group Arise
Stora0Enso0A Concentric Boule0Diagnostics
Stora0Enso0R Creades0A Dedicare0B

Eniro0Pref DGC0One
Fast0Partner0Pref Etrion
Klövern0Pref EWork0Scandinavia
Platzer0Fastigheter0Holding0B FinnvedenBulten
Sagax0B Global0Health0Partner
Sanitec0Oyj Moberg0Pharma
Semafo MQ0Holding
Transmode NeuroVive0Pharmaceutical
Tribona Nordic0Mines
Unibet0Group PSI0Group
Victoria0Park0Pref Trigon0Agri

Företag&Bortfall


